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Pētījuma aktualitāti nosaka pārmaiņu nepieciešamība augstākajā izglītībā, īstenojot 
ilgtspējīgas attīstības principus. Monogrāfijā uzmanība pievērsta skolotāju izglītībai, 
akcentējot pedagoga profesiju kā pievilcīgu karjeras izvēli, nodrošinot vispārējo un 
profesionālo prasmju attīstību un iespēju jaunajiem speciālistiem iekļauties darba 
tirgū.  

Zinātniskais pētījums ietver teoriju izpēti par pētījuma priekšmetu – studenta 
patstāvīgas profesionālās darbības veidošanos pedagoģiskajā praksē, kā arī studiju 
procesa (pedagoģiskās prakses) organizācijas teorētisko analīzi.  

Empīriska studentu patstāvīgas profesionālās darbības izpratnes un tās 
veidošanās nosacījumu izpēte veikta izmantojot strukturētas intervijas; aptauju; 
dokumentu analīzi. Gadījumu izpētē izmantota kvantitatīvo un kvalitatīvo datu 
salīdzinošā analīze, triangulācija. 

 Teoriju analīzes un veiktās izpētes rezultātā izveidota pedagoģiskās prakses 
organizācijas shēma studentu patstāvīgas profesionālās darbības veidošanai, 
formulēti patstāvīgas profesionālās darbības kritēriji un rādītāji, izstrādāti ieteikumi 
studiju programmu veidotājiem un studiju procesa organizētājiem.  

 

The topicality of the research is determined by the need of changes in higher 
education implementing the principles of sustainable education. The monograph is 
devoted to teacher training highlighting the teacher’s profession as an attractive 
choice of one’s career, ensuring development of general and professional skills and 
an opportunity for new specialists to align with the labor market.  

The scientific research includes exploration of theories as a subject of 
research – formation of student’s independent professional activity in pedagogical 
practice as well as theoretical analysis of study process (pedagogical practice) 
organization.  

The empirical study of students’ independent professional activity 
understanding  and conditions for its formation is conducted applying structured 
interviews, questionnaire; document analysis. Comparative analysis of quantitative 
and qualitative data as well as triangulation was used in case studies.  

As a result of the analysis of theoretical standpoints and conducted research a 
scheme of pedagogical practice organization has been created in order to form 
students’ independent professional activity, criteria and indicators of independent 
professional activity have been formulated, and suggestions for designers of study 
programs and organizers of the study process have been provided.  
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Priekšvārds 

 
Monogrāfijas pamatā ir promocijas darbs, kas tika izstrādāts Daugavpils 

Universitātē laika posmā no 1999. gada līdz 2009. gadam.  

Darba pirmajā nodaļā apkopota patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās 

teorētiskā analīze. Atbilstoši profesionālās attīstības būtībai, izstrādāts jēdziena 

studentu patstāvīga profesionālā darbība definējums, noteikts  tā saturs un kritēriji. 

Otrajā nodaļā analizēta pedagoģiskās prakses norise, to ietekmējošie didaktiskie 

principi. Prakses atbilstība līdzdalības darbības pētījumam izmantota prakses 

struktūras shēmas izstrādei.   

Trešajā nodaļā apkopoti studentu patstāvīgas profesionālās darbības izpratnes 

un tās veidošanās nosacījumu empīriskās izpētes rezultāti, izstrādāti ieteikumi studentu 

patstāvīgas profesionālās  darbības veicināšanai. 

Autore izsaka pateicību visiem,  kas sekmējuši promocijas darba tapšanu. Īpašs 

paldies zinātniskajai vadītājai profesorei Dr. paed. Aleksandrai Šļahovai par labestību 

un padomiem ilgajā darba izstrādes gaitā, profesorei Dr. habil. paed. Irēnai Žoglai par 

nesavtīgi veltīto laiku konsultācijām un sniegtajiem nozīmīgajiem ieteikumiem. 

Paldies promocijas darba priekšaizstāvēšanu recenzentiem – profesorei 

Dr.paed. Ilgai Salītei, profesorei Dr. paed. Jeļenai Davidovai, profesoram Dr. habil. 

paed. Jānim Pokulim, profesorei Dr. paed. Elfrīdai Krastiņai un visiem citiem, kas 

iepazinās ar darbu un izteica savu vērtējumu un priekšlikumus. 

Promocijas darbs izstrādāts ESF projekta „Atbalsts Daugavpils Universitātes 

doktora studiju īstenošanai”, vienošanās Nr. 

2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015 ietvaros. Paldies projekta vadītājai 

docentei Dr. paed. Eridianai Oļehnovičai par rūpīgu projekta koordinēšanu un rasto 

iespēju šīs monogrāfijas izdošanai. 

Pateicību autore izsaka visiem pētījumā iesaistītajiem studentiem, skolotājiem, 

augstskolu mācībspēkiem, Rēzeknes Augstskolas administrācijai un kolēģiem par 

sadarbību un atbalstu, kā arī savai ģimenei par izpratni un mīlestību.
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Ievads 
 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiskie principi – jaunrade, tolerance, 

sadarbība un līdzdalība, norāda izglītības kā cilvēka personības veidošanas faktora 

attīstības virzību, ko raksturo konkurētspējīga augstākā izglītība un zinātne, mācīšanās 

mūža garumā, radošuma un uzņēmējspēju izkopšana visos izglītības līmeņos (Latvija 

2030. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija, 2009). Šo izglītības mērķu īstenošana, 

raugoties no pedagoģiskā viedokļa, jābalsta uz personības pašattīstību. 

Pēdējos gados Eiropas Savienības valstīs tiek atzīta virzība uz zināšanu 

sabiedrības veidošanu, un tas ietekmē augstākās izglītības mērķi. Šī mērķa sasniegšana 

jāīsteno strauji mainīgos apstākļos, kurus ietekmē pārmaiņas tehnoloģijās, 

sabiedriskajās vērtībās, darba uzdevumos, kas rada nepieciešamību nepārtraukti 

papildināt zināšanas. Eiropas Komisijas ziņojumā izskan aicinājums, veidojot 

augstākās izglītības attīstības modeli, īpašu uzmanību pievērst praktiskās pieredzes 

apgūšanai studiju procesā un stažēšanās laikā. Tas, iespējams, palīdzēs ātrāk izkļūt no 

krīzes un sagatavoties ekonomikas ilgtspējīgiem panākumiem, jo saistot izglītību, 

apmācību un darbu, cilvēki rod pārliecību, ka viņu prasmes ir piemērotas mainīgajām 

darba tirgus vajadzībām visā dzīves laikā (New Skills for New Jobs: Action Now, 

2010). Zināšanu sabiedrības mērķa īstenošanai nepieciešams izglītībā veicināt 

inovācijas, jaunu kvalifikāciju izstrādāšanu, kas vērstas uz konkrētiem mācību 

rezultātiem; veicināt prasmju attīstību, kas ir piemērotākas darba tirgus vajadzībām. 

Tiek meklētas iespējas apvienot starpnozaru saturu un konkrēto prasmju apguvi (New 

Skills for New Jobs: Action Now, 2010). 

 Tomēr tirgus ekonomikas ietekme izglītībā var bīstami apdraudēt radošo, kas 

arī ir augstākās izglītības funkcija. Turklāt darba tirgū augstu tiek novērtētas tādas 

darbinieku kompetences kā radošums, komunikācijas un analītiskās prasmes, 

pašorganizācijas, sociālās prasmes, kas raksturīgas ilgtspējīgai izglītībai un sabiedrības 

attīstībai. Šīs kompetences ir nozīmīgas ne tikai valsts ekonomiskajai un personiskajai 

labklājībai un ilgtspējībai, bet arī sociālajai vienotībai (Key Competences for Lifelong 

Learning – European Reference Framework, 2008). Tas norāda nepieciešamību 

augstākajā profesionālajā izglītībā īstenot humānas un ilgtspējīgas izglītības 
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paradigmu, radīt iespējas katras personības individuālajai attīstībai, sagatavot 

speciālistus, kas apzinās nepārtauktas profesionālās pilnveides vajadzību, ir spējīgi 

attīstīt prasmes, kas palīdz iekļauties mainīgajā sociālajā vidē. No pedagoģiskā 

viedokļa svarīgi apzināties sociālā aspekta sasaiti ar pārējām ilgtspējīgas attīstības – 

ekoloģijas, ekonomikas un kultūras dimensijām (Grabovska, 2006; Jamsa, 2006; 

Mandolini, 2007; Salite et al., 2007 u.c.). 

 Ilgtspējīguma problēmu risināšana Eiropas stratēģijā tiek skatīta kā izglītības- 

pētniecības-novatorisma nodrošināšana funkcionējošā zināšanu trīsstūrī. Attiecībā uz 

skolotāju izglītību, viens no Eiropas stratēģiskās sistēmas mērķiem sadarbībai 

izglītības jomā paredz uzlabot izglītības un mācību kvalitāti un efektivitāti, nodrošinot 

augsta līmeņa pasniegšanu, lai skolotāji gūtu atbilstīgu sākotnējo izglītību un 

nodrošinātu nepārtrauktu profesionālo attīstību un lai pedagoga profesiju darītu par 

pievilcīgu karjeras izvēli (Strategic framework for European cooperation in education 

and training, 2010).  

  Izglītības vērtību uzskaitījumu Eiropas Komisijas dokumentā (European 

Commision, 2005) var attiecināt, kā uz skolas mācību, tā arī augstskolas studiju 

procesa vadošajiem principiem, topošo skolotāju izglītojošajiem mērķiem. Tie ir: (1) 

daudzveidība (zināšanu, mācīšanās stilu, sociālo un kultūras kontekstu un 

skolotāja/docētāja pedagoģiskās darbības daudzveidība); (2) subjekta individualitāte 

(skolēna/studenta kā mācīšanās subjekta individuālo spēju, vajadzību un interešu 

īstenošana mācīšanās procesā, subjekta-subjekta attiecības pedagoģiskajā saskarsmē, 

skolotāja personiskā piepildījuma nozīmīgums profesionālajā darbībā un 

mūžizglītībā); (3) mijdarbība (zināšanu kompleksums, sociālā mācīšanās, skolotāja 

darbība plašā sabiedrības un kopienas kontekstā); (4) skolotāja profesionālā 

autonomija (patstāvība un atbildība organizējot mācību procesu, sabiedrības attīstību 

un savu profesionālo izaugsmi). 

 Svarīgs profesionālās virzības vadības princips ir izglītības subjekta tiesību 

atzīšana pašam pieņemt lēmumus par savas profesionālās pilnveides ceļiem un būt 

atbildīgam par to sekām. Atbalsts izpaužas kā nosacījumu radīšana pilnvērtīgai 

personības patstāvīgas profesionālās darbības veidošanai pedagoģiskajā praksē, kas 

topošo skolotāju izglītībā atbilst sākotnējās profesionālās adaptācijas posmam. 
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  Pedagoģisko praksi kā vienu no studiju darba organizācijas formām raksturo 

studenta aktīvas, patstāvīgas darbības nepieciešamība profesionālo un pētniecisko 

uzdevumu veikšanai. Studenti nonāk situācijā, kurā izpaužas pretruna starp priekšstatu 

par skolotāja profesiju un tās reālo būtību, no vienas puses, un starp priekšstatu par 

sevi kā sagaidāmās pedagoģiskās darbības subjektu un savām iespējām, no otras puses. 

 Pētījuma problēmu nosaka sabiedrībā vērojamās pretrunas starp izglītībai 

izvirzītajiem mērķiem un to īstenošanu pedagoģiskajā procesā. Mainīgā sociālā vide, 

politisko lēmumu nekonsekvence un reizēm pretrunīgums mazina skolotāju darba 

motivētību, drošības izjūtu, pārliecību par izmaiņu ilgtspējību. Tas ietekmē absolventu 

vēlmi strādāt skolotāja specialitātē. Kā iemesli šeit ir gan studentu nepārliecinošā 

attieksme par izvēlētās profesijas atbilstību savām interesēm, bažas par 

nepietiekošajām profesionālajām prasmēm, uzsākot patstāvīgu pedagoģisko darbību, 

gan arī no skolotāja pieprasītais augstais darba kvalitātes un atbildības līmenis un 

profesijas zemais prestižs. Jaunajiem skolotājiem nepieciešami vairāki gadi, kamēr 

mēģinājumu un kļūdu rezultātā tiek gūta pieredze. Studiju programmu īstenošanā un 

pedagoģiskās prakses organizācijā studentiem ir maz praktiskās pieredzes teorētisko 

zināšanu lietošanai konkrētu uzdevumu risināšanā, atsevišķu zināšanu un prasmju 

sintezē, tāpēc humānpedagoģijas kontekstā nepieciešams izvēlēties pedagoģiskās 

stratēģijas un līdzekļus, kas izglītību virza uz ilgtspējību, zinātnes un pētniecības 

lomas palielināšanu augstskolās, nodrošinot patstāvīgas profesionālās darbības 

veidošanos.  

 Studentu patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās izpētes aktualitāte 

saistīta ar paradigmu maiņu izglītībā, konkretizējot studiju procesa pāreju 

humānpedagoģijas jaunā pakāpē, kas akcentē darbību, kura veicina iesaistīšanos, 

sadarbību, cilvēcisko vērtību apzināšanu pašrefleksijā, vispārējo un profesionālo 

prasmju apguvē, respektējot  studenta lomu un uzdevumus pedagoģiskās prakses laikā, 

jo students ir gan subjekts, kurš mācās, gan subjekts, kurš māca. Tas nosaka objektīvu 

vajadzību izpētīt iespējas, kā studentam prakses laikā sasniegt noteiktu patstāvīgas 

profesionālās darbības līmeni, veicinot atbildības, profesionālo zināšanu un prasmju, 

pašapziņas pilnveidi, mērķtiecīgi organizējot uz studenta mācīšanos orientētu 

pedagoģisko procesu, tuvinot studijas profesionālajai darbībai.  
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 Pētījuma mērķis: izpētīt skolotāju studiju programmu studējošo patstāvīgas 

profesionālās darbības veidošanās procesu.  

 Pētījuma objekts: skolotāju studiju programmu studējošo patstāvīgas 

profesionālās darbības veidošanās process.  

 Pētījuma priekšmets: topošo skolotāju patstāvīgas profesionālās darbības būtība, 

saturs un struktūra pedagoģiskajā praksē. 

 Analizējot teorētisko literatūru, veicot studentu profesionālās patstāvības izpēti 

pedagoģiskajā praksē un apzinot reālās iespējas, formulēti  pētījuma jautājumi: 

1. Kā teorētiskajos avotos tiek izprasts jēdziens patstāvīga darbība, patstāvīga 

profesionālā darbība, kā raksturojams jēdziens studenta patstāvīga 

profesionālā darbība? 

2. Kas mūsdienu mainīgajā sociāli ekonomiskajā situācijā, personības 

pašrealizācijas nepieciešamības apstākļos nosaka studentu patstāvīgas 

profesionālās darbības veidošanos pedagoģiskajā praksē?  

 Pētījuma uzdevumi: 

1. Analizējot teorētisko literatūru, kas pamato patstāvīgas profesionālās 

darbības veidošanās būtību, noteikt jēdziena studentu patstāvīga profesionālā 

darbība kā skolotāja profesionālisma struktūrkomponenta definējumu.  

2. Izpētīt un formulēt studentu patstāvīgas profesionālās darbības kritērijus un to 

rādītājus. 

3. Pamatot studentu patstāvīgas profesionālās darbības organizēšanas saturu, 

posmus un secību pedagoģiskajā praksē.  

4. Izpētīt studentu, skolotāju prakses vadītāju un docētāju izpratni par studentu 

patstāvīgu profesionālo darbību un tās veidošanās nosacījumiem studiju 

procesā, studentu vispārējo prasmju ietekmi uz patstāvīgas profesionālās 

darbības veidošanos.  

5. Apkopojot pētījuma rezultātus, izstrādāt ieteikumus studentu patstāvīgas 

profesionālās darbības veidošanai studiju procesā. 

Pētījuma metodes: 

1. Teorētiskās metodes: literatūras un pētījumam saistošu dokumentu (LR un 

ES dokumenti) analīze. 
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2. Empīriskās metodes: 

 datu ieguves metodes: strukturētas intervijas (skolotāju prakses vadītāju, 

studentu, docētāju); studentu, ekspertu aptauja; dokumentu analīze (studentu 

pedagoģiskās prakses atskaites); 

 datu apstrādes metodes: kvalitatīvo datu (interviju) apstrāde ar AQUAD Six 

versus 2004 datu apstrādes programmu, kontentanalīzei izmantota 

hermeneitiskā pieeja; kvantitatīvo datu (studentu aptauja) apstrāde ar SPSS 

15.0 datu apstrādes programmu; studentu prakses atskaišu kvalitatīvais 

raksturojums, izmantojot hermeneitisko pieeju un kvantitatīvā apstrāde, 

izmantojot SPSS 15.0 datu apstrādes programmu; 

 datu analīzes metodes: kvalitatīvajiem datiem (intervijām) noteikts kodu 

atkārtošanās biežums, kā arī veikta kontentanalīze (intervijām, studentu 

prakses materiāliem, studentu aptaujas datiem); kvantitatīvo datu apstrāde 

veikta, izmantojot SPSS 15.0 datu apstrādes programmu, nosakot frekvenču 

(biežuma) sadalījumu, Stjūdenta t testu, Kolmogorova-Smirnova Z kritēriju; 

 kvantitatīvo un kvalitatīvo datu salīdzinošā analīze, triangulācija; 

 datu ticamības pārbaude: piemērotības un selektivitātes koeficienta 

noteikšana, izmantojot Kronbaha alfa pārbaudi, lai analizētu aptaujas 

anketas piemērotību un pārbaudītu iegūto rezultātu ticamību. 

 Pētījuma aprobācija veikta uzstājoties starptautiskajās zinātniskajās 

konferencēs (Rēzeknē, Rīgā, Daugavpilī, Šauļos, Parīzē); docējot studiju kursus un 

vadot metodisko un pirmsdiploma praksi Rēzeknes Augstskolas studentiem; projektu 

darbā un studentu profesionālajām praksēm veltītajos semināros Latvijas augstskolās. 
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1. PATSTĀVĪGAS PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS VEIDOŠANĀS 

TEORĒTISKĀ ANALĪZE 

 
 Šajā nodaļā, skatot profesionālās studijas kā personības attīstības sastāvdaļu, 

patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās būtības noteikšanai apkopoti un analizēti 

personības, tās profesionālās veidošanās, attīstības un pilnveides pētījumi, atbilsoši 

izglītības humānajai paradigmai, ko veido ideālisma filozofija un tās paveidi, kas 

attīstījušies uz pragmatisma, eksistenciālisma un holisma filosofiju pamata.  

 
1.1. Skolotāju profesionālās izglītības un darbības metodoloģiskais 

pamatojums  

 Latvijas Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2007.–2013.gadam (2006) par 

izglītības pamatprincipu sistēmas dominanti ir izvirzīta humanitāte, kuras būtība ir 

cilvēka atzīšana par pamatvērtību. To norāda mērķis: nodrošināt katram iespēju iegūt 

kvalitatīvu izglītību mūža garumā, atbilstoši individuālām interesēm, spējām un valsts 

ekonomiskās attīstības vajadzībām. 

 Humānpedagogi XX gs. 60. gados daudz domājuši par mācību efektivitātes 

palielināšanu, izmantojot hermeneitisko izziņu. Fenomenoloģiski hermeneitiskās 

metodes, kas no filozofijas pārnestas izglītībā, dod iespēju padziļināt mācīšanos. 

Fenomenoloģijas intersubjektivitātes mācība palīdz izprast sevi un citus sociālajos, 

tātad arī izglītības procesos. Fenomenoloģija uzskata, ka realitāte pēc savas būtības ir 

relatīva, t.i., tāda, kas pastāv un mainās atkarībā no apkārtējiem apstākļiem un ir 

subjektīva. Akcentējot indivīda lomu izziņā, tiek norādīta komunikācijas, refleksijas 

un darbības nepieciešamība katra subjekta pieredzes konstruēšanā (Kūle & Kūlis, 

1996; Huserls, 2002; Šēlers, 2008).  

 Humānā filosofija ir cieši saistīta ar pedagoģiju. Izglītības filosofijā tiek 

izvērtētas idejas par cilvēku, viņa izglītošanas un attīstības iespējām (Deķēns, 1919; 

Dauge, 1928; Pētersons, 1931; Greste, 1990 u.c.). Humānpedagoģija un metodika 

rūpējas par parādības kopveseluma saglabāšanu tās analīzes procesā, domā par cilvēku 

kā viņa trīs būtību – fiziskās, dvēseles un gara vienotāju. Humānisma ideju pamatlicēji 

K.Rodžers (Rogers, 1969) un A.Maslovs (Maslow, 1954/1970) kā primāro mērķi 
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izvirza cilvēka pašaktualizācijas un autonomijas attīstību, pamato pedagoga jauno 

vērtību sistēmu, kurā tiek iekļauta katras personības nozīmība, izvēles spējas un 

personīgā atbildība, kā arī mācību radošums. K.Rodžera  formulētais izglītības mērķis 

atbilst mūsdienu aktualitātei, tas ir - attīstīt personību, kas ir atvērta pārmaiņām. Tikai 

tie cilvēki, kas konstruktīvi spēs rīkoties, neapmulsīs, sastopoties ar problēmām, kuras 

rodas ātrāk, nekā cilvēks spēj tās atrisināt (Rogers, 1969: 304). 

 Humānismā mācīšanās ir studentcentrēta un skolotājs/docētājs darbojas kā 

mācību darba koordinators. Galvenās ir emocionālās un izziņas vajadzības, un mērķis 

ir attīstīt cilvēka pašaktualizāciju atbalstošā vidē. Humānisti uzskata, ka nepieciešams 

izglītot cilvēku kopumā, sekmējot izaugsmi visa mūža garumā (Knowles, 1980; 

Brookfield, 2005; Koķe, 2006 u.c.).  

 Analizējot studentu attīstības iespējas profesionālo studiju procesā, mērķtiecīgi 

uzmanību pievērst pieaugušo mācīšanās teorijām, kas fokusējas uz studenta mācīšanās 

prasībām un izglītības rezultātu sasniegšanu, tāpēc bieži tiek lietots pedagoģijai 

alternatīvs termins andragoģija, kas tiek uzskatīts arī par humāno pieeju studiju 

procesam. Humānisms ir dominējošā filozofija pieaugušo izglītībā, kas darbojas uz 

studējošo centrētā pieejā, pašcieņas attīstībā un atbalsta personisko iespēju 

sasniegšanu. 

Definējot andragoģiju kā ”mākslu un zinātni, kā palīdzēt pieaugušajam 

mācīties”, M.Nouls (Knowles, 1986, 1980) izvirzīja vairākus pamatpieņēmumus:  

- docētājam ir jāuzņemas atbildība par palīdzēšanu studentam kļūt neatkarīgam; 

- studenta pieredzei jākļūst par viņa bagātāko mācīšanās resursu; 

- studentiem ir jābūt pārliecībai par to, kas viņiem jāmācās; 

- pieaugušo pārsvarā virza iekšējā motivācija, īpaši – viņa pašcieņa; 

- studijām tuvākā un tālākā perspektīvā jādod iespēja risināt dzīves problēmas, 

jāattīsta konkurences spēja. 

M. Nouls (Knowles, 1986) uzskata, ka pieaugušais students ir patstāvīgs, viņa 

pieredze ir mācību resurss, viņa mācīšanās vajadzības ir saistītas ar noteiktu sociālo 

stāvokli. Laika perspektīvā nozīmīga ir tūlītēja zināšanu lietošana, studenta iekšējā 

motivācija, vēlme izmantot problēmrisināšanas pieeju un saprast, kāpēc viņam tieši tas 

ir jāzina. Studiju laikā pieaugušie grib aktīvi iesaistīties, tāpēc ieteicama studijas 
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veicinoša vide, sadarbība studiju procesa plānošanā, vajadzību apzināšana, mērķu 

izvirzīšana, studiju rezultāta plānošana, mērķtiecīgas darbības un snieguma 

izvērtēšana.  

Humānā pieeja uzsver pašnoteiktu mācīšanos, akcentējot tādas dimensijas kā 

personības afektīvo un emocionālo attīstību, kognitīvo mācīšanos, kā arī pievērš 

uzmanību indivīda autonomijai, viņa tagadnei, cilvēka brīvībai un cieņai un ir saistīta 

ar cilvēka resursu attīstību (Elias & Merriam, 1995). 

 Lai nostiprinātu humānpedagoģisko procesu, kurā sekmīgi attīstās topošo 

skolotāju profesionālā patstāvība, izglītības saturam un tā īstenošanas procesam katrā 

mācību/studiju nodarbībā, jābalstās uz šādu principu īstenošanu (Pētersons, 1931; 

Rogers, 1969; Greste, 1990; Beļickis, 1995; Maslow, 1998; Students, 1998; Žogla, 

2001a, 2005, 2008; Salite & Klepere, 2003; Salīte, 2009  u.c.): 

1) cilvēcisko vērtību apzināšana no izpratnes uz šo vērtību apliecināšanu 

pamatvērtību līmenī savā dzīves darbībā, t.sk., profesionālajā; 

2) pašrefleksija, kas ļauj studentiem apzināties cilvēcisko vērtību, pašapziņas 

vienotību kā nosacījumu skolēnu un studentu sasniegumiem mācību/studiju 

procesā; 

3) studentu un skolēnu iesaistīšanās mācību/studiju procesā, kas sākotnēji var būt 

epizodiska, bet mērķtiecīgi virzīta uz skolēnu un studentu pašnoteikšanos. 

 Humānisma idejas tiek realizētas konstruktīvismā (Vygotsky, 1986; Пиаже, 

1994; Klafki, 1999), kas ir pirmā epistemoloģiskā teorija, kuras pamatā ir uzskats, ka 

zināšanas, vērtības, jēgas tiek konstruētas, balstoties uz pieredzi un prāta darbību. 

Konstruktīvisma pamatā ir cilvēka aktīva darbība zināšanu radīšanā un konstruēšanā. 

Studiju process tiek orientēts uz prāta attīstību un ietver četrus vadošos un savstarpēji 

saistītus elementus: (1) zināšanu iegūšana un izpratne, kas ir pamatā jaunu domu 

formu veidošanai; (2) jaunu zināšanu atklāšana patstāvīgā studentu darbībā; (3) iegūto 

zināšanu robežu paplašināšana, tās pielietojot jaunos apstākļos; (4) izgudrojumi – 

iespējamie problēmas risinājumi ar daudzajiem alternatīvajiem risinājumiem (Brooks 

& Brooks, 1994; Bybee, 1997; Eisenkraft, 2003). Galvenais konstruktīvismā – 

studenta domāšanas aktivitāte; kritiskās domāšanas attīstīšana. Konstruktīvisma 

modeļu paveidus (reālais, kognitīvais, sociālais) vieno atziņa par to, ka students uz 
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pieredzes pamata konstruē jaunas zināšanas – jēdzienus, kategorijas, to sistēmu 

(Brooks & Brooks, 1994). Humānas un demokrātiskas izglītības ideja kritiskajā 

konstruktīvismā tiek skatīta pārmaiņu un veidošanās, t.i., konstruktīvisma kopsakarā – 

izglītības ideālu sasniegšanai nepieciešams ne tikai kritiski analizēt un vērtēt, bet arī 

konstruēt jaunas teorētiskās vadlīnijas. Tātad izglītības struktūra tiek pakļauta 

pārmaiņām, ko, no vienas puses, nosaka darbība indivīda kritiskai pašnoteikšanās, 

līdznoteikšanās un solidarizēšanās spēju attīstīšanai, no otras – demokrātiskas, 

humānas un izglītotas sabiedrības konstruktīva veidošana (Rubene, 2004: 76). 

Mūsdienīgais priekšstats par cilvēka attīstību izmanto mijiedarbības modeļus un atzīst, 

ka indivīdi, sabiedrība, kulturālās un sociālās iespējas un prasības ir avoti, kas viens 

otru savstarpēji ietekmē. 

 Konstruktīvisti (Fosnot, 1996; Schunk, 2000 u.c.) apvieno darbības pieejas 

(Леонтьев, 1975; Давыдов, 2005), pieredzē balstītas mācīšanās (Dewey, 1958; 

Knowles, 1980; Kolb, 1984; Jarvis, 1987 u.c.) un reflektīvas prakses (Dewey, 1958; 

Schon, 1987; Moon, 2002, 2004 u.c.) idejas, nosakot, ka indivīds rada zināšanas 

balstoties savā pieredzē, kā arī atzīstot sadarbības, atbalsta lomu efektīvu mācību 

nodrošināšanā. Atziņa, ka patstāvība veidojas darbībā, aktualizē darbības pieeju 

patstāvīgas profesionālās darbības veidošanā pedagoģiskajā praksē. Darbības teorijas 

pieeja atzīst, ka cilvēks mācās un attīstās darbībā, gūstot pieredzi. Šo viedokli atbalsta 

daudzi Latvijas zinātnieki (Pētersons, 1931; Students, 1998; Grundmane, 2005; Žogla 

2001a, 2005, 2008 u.c.).  

Konstruktīvisms aktualizē studenta patstāvīgas profesionālās darbības kritēriju: 

funkcionālo, refleksijas un komunikatīvo prasmju izpausmes un attīstības iespējas 

profesionālās darbības vidē un paredz, ka students tiek iesaistīts studiju procesā no 

lemšanas līdz pat novērtēšanai. Konstruktīvisma pamatā ir aktīva subjekta darbība 

profesionālo zināšanu apguvē un paplašināšanā, kas sekmē studenta patstāvīgas 

profesionālās darbības veidošanos (Strode, 2003).  

 Jēdziens konstruktīvs norāda uz koncepcijas praktisko ievirzi, tās 

darbīborientējošo un pārveidojošo tendenci. Šāda studiju procesa pamatā jābūt 

zināšanu un prasmju radošai, heiristiskai apguvei, t.i., praktiski orientētai, reāli 

noderīgai (Ryan & Cooper, 2004: 288). Atbilstoši konstruktīvisma pamatnostādnēm, 
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mācīšanās process subjektivizējas, studentam aizvien vairāk pārņemot atbildību par 

savu mācīšanos. ”Studentcentrētais studiju process izpaužas kā studenta aktīva 

piedalīšanās informācijas izpratnē, dažādu studiju formu izvēlē. Students vada un 

organizē studiju procesu patstāvīgi. Docētājs ievirza studiju procesu, ieskicē 

teorētiskās nostādnes, pētniecības jautājumus, kopīgi ar studentiem strādā pie 

pētījumiem. Studentcentrētais studiju process ir virzīts nevis uz tā rezultātu vērtējumu 

eksāmenā, bet gan uz paša studenta refleksīvi procesuālo kontroli” (Rubene, 2004: 

107). Docētāju efektīva darbība nav iespējama bez tādiem pedagoģiskās kompetences 

elementiem kā erudīcija, patika vadīt lekcijas, spēja izskaidrot sarežģītu priekšmeta 

saturu vienkāršā valodā. Bez tam, lai veicinātu ideju par kultūras ilgtspējību caur 

izglītību un jo īpaši skolotāju izglītību, liela nozīme ir docētāju un topošo skolotāju 

mērķa izpratnei izglītībā. Esošās problēmas un cerības nosaka skolotāju individuālās 

un profesionālās struktūras formu un saturu (Salīte, 2009). 

 Balstīšanās pieredzē ir galvenā ideja pieaugušo izglītības teorijā un praksē. Ir 

veikti pētījumi dažādos virzienos: pieredzē balstītas mācības reālā darba vidē (Boud & 

Walker, 1991), dzīves pieredzes un attīstības rezultātu mijsakarība (Merriam & Yang, 

1996), pieredzē balstīta mācību procesa organizācija (Dennison & Kirk, 1990). Tādā 

veidā mācīšanās nav īstenojama formālajā vidē, bet reflektējot par ikdienas darbības 

pieredzi. Uz pieredzi balstītais modelis no vienas puses ietver izziņas procesus, no 

otras – personības attīstību (Kolb, 1984; Jarvis, 1987). Praktizējošam profesionālim 

spēja reflektēt, mācīties no prakses, kļūst sevišķi svarīga (Schon, 1987; Marienau, 

1999: 135; Moon, 2002; Salite & Klepere, 2003 u.c.).  

 Skolotāju izglītībā pedagoģiskās prakses uzdevumi paredz teorētisko zināšanu 

izmantošanu praktiskajā darbībā, kā arī mācīšanos, reflektējot par savu pieredzi 

praksē. Tas norāda pedagoģiskās prakses būtības atbilstību darbības pētījumam, kurā 

mācīšanās tiek aplūkota kā ciklisks process. Tas ietver dialektiski pretēju uzskatu 

atzīšanu, mācīšanās holistisko perspektīvu, zinātniski pētniecisko sadarbību, kā arī 

zināšanu konstruēšanu kā procesa rezultātu. ”Darbības pētījuma būtiskākā pazīme ir 

refleksijas ierosināšana. Tā ir nozīmīga izglītības vides pazīme augoša ”es” un cilvēku 

savstarpējās ietekmes izaugsmes veicināšanai” (Salīte, 2009: 11). Pedagoģiskās 

prakses kā līdzdalības darbības pētījuma analīze veikta monogrāfijas otrajā nodaļā. 



 16

Mūsdienu apstākļos paradigmas maiņa izglītībā kļūst aktuāla visos līmeņos. Tas 

nozīmē izglītības iestādes, pedagogu un skolēnu/studentu darba organizācijas un lomas 

maiņu, pāreju jaunā humānpedagoģijas kvalitātē. To raksturo:  

- skola/augstskola, kur mācās visi, kur pastāv mācīties spējīga organizācija, kas 

veido zināšanu sabiedrības pamatus;  

- komandas darbs, partnerība un sadarbība, kas garantē sasniegumus; 

- zināšanu aprite informāciju tehnoloģiju vidē, kas nav kontrolējama, kur 

pievienoto vērtību dod jaunrade un zināšanu radoša pārnese;  

- pedagogs, kurš ir zināšanu, prasmju un iemaņu, pieredzes un kompetenču 

apguves vadītājs un sadarbības partneris; 

- strauji mainīga izglītības institūcija, kas balstās tradicionālajās vērtībās, taču 

pilnveido savas funkcijas, darbības formas un metodes, kļūstot par atvērtu 

izglītības pieprasījuma īstenotāju; 

- formālā izglītība, kas ir tikai bāze tālākai izglītībai un mūžizglītībai;  

- konceptuālās domāšanas, iniciatīvas un uzdrīkstēšanās palielināšana. 

 Topošo skolotāju profesionālās patstāvības veidošanās teorētiskās koncepcijas 

humānās pieejas izvēli noteica: 

1) humānisma kā pieejas galvenais uzsvars uz personības attīstību mūža garumā, 

personisko izaugsmi, pašaktualizēšanos, personības patstāvīgu darbību, kas ir 

centrālā pamatideja pieaugušo mācīšanās procesā (Rogers, 1969; Maslow, 

1954/1970; Knowles, 1968, 1980 u.c.); 

2) studenta pieredzes izmantošana cilvēces radīto vērtību apgūšanai, personiskās 

pieredzes refleksija, nepārtraukta atvērtība pieredzei un paša studējošā 

iesaistīšana pārmaiņu procesā (Schon, 1987; Marienau, 1999; Moon, 2002; 

Žogla, 2005, 2008; Salīte, 2009; Salite et al., 2009 u.c.) 

3) pieeja studiju procesam: studentcentrēts pedagoģiskais process, uz personības 

darbību balstīts process, sadarbība un līdzdalība studiju procesā (Knowles, 

1968, 1990; Rogers, 1969; Žogla, 2001a, 2001b, 2005; Salīte, 2009; Salite et 

al., 2009 u.c.). 

Nākamajā apakšnodaļā skatīta personības profesionālā attīstība saistībā ar 

humānisma idejām par personības attīstību un pašrealizāciju viņa dzīvesgaitā. 
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1.2. Profesionālās veidošanās un attīstības būtība un struktūra 

 Patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās pētījumā profesionālā attīstība 

tiek skatīta vairākos specifiskos teoriju kontekstos. Sociālās psiholoģijas teorijas 

(Rogers, 1962; Vygotsky, 1986; Maslow, 1998) raksturo personību, tās veidošanās 

īpatnības, uzskatot, ka personības profesionālā attīstība un socializācija ir savstarpēji 

saistītas. Profesionālā attīstība ir viena no socializācijas jomām, tāpat kā profesionāļa 

veidošanās – viens no personības attīstības aspektiem. Humānās psiholoģijas 

problemātika saistīta ar personības radošo spēju un potenču realizāciju, savas dzīves 

jēgas izpratni. Akmeoloģijas pieeja (Деркач, 2001; Анисимов, 2002, Svence, 2003 

u.c.) pēta likumsakarības, tendences, nosacījumus un faktorus, kas ietekmē cilvēka 

radošā potenciāla pašrealizāciju un pašaktualizāciju profesionālisma virsotņu 

sasniegšanas procesā. Savukārt A.Pipere (2003) personības attīstību saista ar 

profesionālās identitātes meklējumiem. 

 Jēdzienu profesionālā veidošanās un profesionālā attīstība salīdzinošā analīze 

veikta ar mērķi – noteikt tos raksturojošās iezīmes, izpausmi profesionālajās studijās. 

 Veidošanās un attīstības jēdzienu atšķirību nianses ir būtiskas izglītības 

filosofijā. Spriežot par personības veidošanos un attīstību, tiek skatīts tieši personības 

veidošanās periods, kad tā vēl nav pilnībā realizējusies. Lai sāktu attīstīties, sistēmai ir 

jārodas, t.i., jāiziet veidošanās periods (Гусинский, Турчанинова, 2000). 

 Vairumā viedokļu personības attīstība kā psiholoģijas kategorija tiek raksturota 

ietverot personības veidošanās procesu. Personības attīstības gaitā notiek tās 

kopveseluma veidošanās. Tas izpaužas kā visu personības struktūras elementu 

pakļautība tās virzībai, kas nodrošina nepārtrauktību, visu tās attīstības periodu 

pieņemšanu, nepieciešamo, bet vēl neesošo, personības īpašību iegūšanu. Personības 

attīstība psiholoģijas skatījumā ietver profesionālo attīstību.  

 Literatūrā plaši izmanto jēdzienu personības profesionālā veidošanās 

(Кудрявцев, 1981; Вершловский, 1983; Зеер, 2006 u.c.). Zinātnieki to skata no 

dažādām pozīcijām. E.Zejers (Зеер, 2006) profesionālo veidošanos raksturo kā 

personības veidošanos atbilstoši prasībām, ko nosaka profesionālā darbība. 

S.Veršlovskis (Вершловский, 1983) pēta skolotāja profesionālo veidošanos kā 

profesionāli nozīmīgu uzdevumu (izziņas, morāli-tikumisko, komunikatīvo) 
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risinājumus ar pieaugošu sarežģītības pakāpi. Šajā procesā skolotājs apgūst 

nepieciešamo profesionālo darbības un tikumisko īpašību kopumu. T.Kudrjavcevs 

(Кудрявцев, 1981) profesionālo veidošanos raksturo kā ilgstošu personības attīstības 

procesu, sākot ar profesionālajām tieksmēm līdz pilnai pašrealizācijai profesionālajā 

darbībā. Centrālais šī procesa posms – profesionālā pašnoteikšanās. Pētnieki (Walling 

& Lewis, 2000; Cochran-Smith & Lytle, 2001) līdzīgi raksturo arī skolotāja 

profesionālās attīstības būtību, definējot to kā ilgtermiņa procesu, kas ietver regulāras 

iespējas un pieredzi sistemātiski plānot un realizēt izaugsmi profesijā. Skolotāja 

attīstība ir profesionālā izaugsme, ko skolotājs sasniedz pilnveidojot pieredzi un 

sistemātiski pārdomājot savu mācīšanu (Glatthorn, 1995: 41).  

 Par skolotāja personības profesionālās attīstības kritēriju kļūst viņa personības 

realizācijas objektīvā vērtība pedagoģiskajā darbībā. Galvenais personības attīstības 

priekšnoteikums – virzība, kas izpaužas sociālajās nostādnēs un vērtīborientācijā.  

 Apkopojot viedokļus par profesionālās veidošanās un profesionālās attīstības 

skaidrojumu, var secināt, ka topošo skolotāju profesionālā pieredze studiju posmā ir 

veidošanās stadijā, jo ar veidošanu parasti saprot sociālās iedarbības paņēmienu 

kopumu, ar mērķi radīt apstākļus indivīda vērtīborientācijas, uzskatu, profesionāli 

nozīmīgo zināšanu, prasmju, attieksmju un īpašību veidošanai. Veidojoties personībai, 

aug tās psiholoģiskās organizētības vienotība, uzkrājas jauns attīstības potenciāls. 

Profesionālās veidošanās pamatpretruna ir pretruna starp esošajām personības 

īpašībām un objektīvajām darbību ietekmējošajām prasībām, kuru nozīme nosaka 

personības tālāku attīstību. Īstenojot sevi darbībā, personība pakāpeniski mainās, 

veidojas jaunas personības īpašības, mainās darbības motīvi.  

 Personības profesionālā attīstība nav vienmērīga. Lai noteiktu studenta 

personības attīstības esošo situāciju un izvirzītu uzdevumus turpmākajai attīstībai, 

nākošajā apakšnodaļā skatīti profesiju psiholoģijas, akmeoloģijas teorijās, skolotāju 

izglītības un profesionālās darbības pētījumos noteiktie periodi cilvēka dzīvesdarbībā.  

 
1.2.1. Profesionālā attīstība kā pakāpenisks process 

 Skatot patstāvīgas profesionālās darbības veidošanos profesionālās attīstības 

kontekstā, svarīgi noteikt tās vietu profesionālās attīstības periodizācijā, kas izstrādāta 
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balstoties teorētiskajos un empīriskajos pētījumos un pamato katra perioda specifiku, 

kas ļauj skaidrot un prognozēt personības profesionālo attīstību, tās problēmas. 

Profesionālās attīstības periodizācija analizēta, balstoties uz akmeoloģijas teorijā 

(Кузьмина, 1990; Бодалев, 1998; Деркач, 2001; Анисимов, 2002), profesiju 

psiholoģijas teorijā (Кудрявцев, 1981; Зеер, 2004, 2006; Климов, 1993, 2005) un 

skolotāju izglītības un profesionālās darbības pētījumos (Fuller & Bown, 1975; 

Dreyfus & Dreyfus, 1986; Huberman, 1989; Geidžs & Berliners, 1999; Moir, 1999; 

Kagan, 1992; Сластенин и др., 2002; Poom-Valickis et al., 2003) izstrādātajām 

atziņām. Profesionālo attīstību skatot kā pakāpenisku procesu, katrs dzīves darbības 

posms ietver vairākas pakāpes, kuras raksturo jauns apgūstamo uzdevumu un prasmju 

kopums, kas veido profesionālo pozīciju. Šāds detalizēts profesionālās attīstības 

dalījums ļauj topošajiem un esošajiem speciālistiem plānot savu izaugsmi, ekspertiem, 

studiju programmu realizētājiem – gūt pamatojumu izvērtējumam. Monogrāfijā šī 

informācija izmantota pētījuma rezultātu analīzē, ieteikumu izstrādei studentu 

patstāvīgas profesionālās darbības veidošanā pedagoģiskajā praksē.  

 Profesionālās veidošanās posmi un pakāpes var būt attiecinātas uz indivīda 

attīstības zonām. Katrs profesionālās attīstības posms un pakāpe vispirms atrodas 

indivīda tuvākajā attīstības zonā, pēc tam pāriet uz aktuālo attīstības zonu. Piemēram, 

topošais skolotājs pedagoģiskās prakses laikā atrodas adaptācijas vai pašrealizācijas 

pakāpē, bet noteiktos apstākļos viņam var rasties potenciālas iespējas radošai 

izpausmei. 

 Profesionālās attīstības pakāpju salīdzinošs pārskats (skat. 2.pielikumā) norāda 

pedagoģiskās prakses kā profesionālo studiju sastāvdaļas vietu kopējā profesionālās 

attīstības sistēmā (Super, 1957; Havighurst, 1964; Кудрявцев, 1981; Левитан, 1991; 

Климов, 1993; Маркова, 1996; Зеер, 2006). Pētot studentu patstāvīgas profesionālās 

darbības veidošanos profesionālajā praksē, galvenā uzmanība tiek pievērsta studiju 

posmam augstskolā, kas iepriekšminētajos periodizāciju modeļos guvis nosaukumus, 

kas kopumā raksturo uzdevumus profesionālajā sagatavošanā:  

- Pētniecības posms (Super, 1957); 

- Profesionālās sagatavošanas un profesionālās adaptācijas posms (Зеер, 

2006; Климов, 1993; Маркова, 1996); 
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- Profesionālās apmācības un sagatavošanas profesionālajai darbībai posms 

(Кудрявцев, 1981); 

- Konkrētas profesionālā identitātes iegūšanas posms (Havighurst, 1964); 

- Sākotnējā (augstskolas) stadija (Левитан, 1991).  

 Lai noteiktu topošo skolotāju patsāvīgas profesionālās darbības veidošanās 

īpatnības studiju procesā, monogrāfijā analizēti teorētiskie un empīriskie pētījumi, 

īpašu uzmanību pievēršot skolotāju profesionālās attīstības pakāpju raksturojumam, 

kas palīdz izprast studentu patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās problēmas, 

noteikt atbilstošus pedagoģiskās prakses uzdevumus, izstrādāt pedagoģiskos līdzekļus 

sekmīgai to izpildei un problēmu risinājumiem, kā arī sagatavot topošos skolotājus 

mūžizglītībai profesionālajā pilnveidē. 

 Līdzīgi iepriekš minētajiem vispārīgajiem profesionālās attīstības modeļiem, 

skolotāju profesionālās attīstības struktūra atbilst stadiju jeb pakāpju modeļiem (Fuller 

& Bown, 1975; Dreyfus & Dreyfus, 1986; Huberman, 1989; Geidžs & Berliners, 

1999; Moir, 1999), pamatojot, ka katra nākošā attīstības pakāpe var tikt sasniegta tikai 

pēc iepriekšējās pilnīgas pabeigšanas. Ja profesionālās attīstības iespējas tiek efektīvi 

izmantotas, šīs pakāpes ļauj saskatīt, kā mainās skolotāja vajadzības un rīcība 

profesionālās attīstības gaitā.  

 H.Dreifuss, S.Dreifuss (Dreyfus & Dreyfus, 1986: 20), G.Geidžs un D.Berliners 

(Geidžs, Berliners, 1999: 278) apraksta skolotāja profesionālās attīstības stadijas no 

iesācēja līdz eksperta līmenim. Katra pakāpe norāda izziņas spējas, kas raksturo 

skolotāja darbību, profesionālās un personiskās vajadzības attiecīgajā periodā. 

Pedagogs tiek raksturots ar noteiktu statusu un raksturīgāko īpašību izpausmi: iesācējs 

– piesardzīgs, augstākās pakāpes iesācējs – vērīgs, kompetents izpildītājs – racionāls, 

eksperts – intuitīvi racionāls (Geidžs & Berliners, 1999: 278). Zinātnieki (Dreyfus & 

Dreyfus, 1986: 21) akcentē prakses lomu profesionālās attīstības studiju posmā, 

norādot, ka iesācēja līmenī students jūt, ka personiskā praktiskā pieredze ir daudz 

vērtīgāka nekā mutiski sniegtā informācija. Studenti izvērtē reālās profesionālās 

darbības situācijas, skolas likumus u.tml. 

 Studentu domāšanas un darbības izpratnei pedagoģiskajā praksē noderīgs ir 

F.Fullera un O.Bouna izstrādātais skolotāja attīstības modelis (skat. 1.2.1.1.att.), kurš 
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balstīts uz skolotāja raižu analīzi, veidojot trīs fāzu modeli, virzībā no raizēm par sevi 

(I) uz raizēm par uzdevumiem (II) un raizēm par mācīšanas ietekmi uz skolēniem (III) 

(Fuller & Bown, 1975). Topošo skolotāju profesionālo darbību pedagoģiskajā praksē 

var attiecināt uz pirmajām četrām (0, 1., 2., 3.) stadijām, uzmanību pievēršot otrajai un 

trešajai, kad sākas darbība profesionālajā vidē. Pāreja ceturtajā un piektajā stadijā ir 

iespējama, ja studenti vai jaunie skolotāji attīsta prasmes un pašapziņu, sāk risināt 

profesionālos uzdevumus, kas saistīti ar interesi par skolēnu mācīšanās rezultātiem un 

vajadzībām. 

I Agrā (iesācēja) fāze 0 Raizes par sevi (nepedagoģiskas intereses) 
   

II Vidējā 
(kompetences) 

fāze  

1 
2 
3 

Raizes par profesionālajām izredzēm un atzīšanu 
Raizes par paša atbilstību: priekšmeta saturs un klases vadība 
Raizes par sadarbību ar skolēniem 

   
III Pēdējā 

(profesionālās 
autonomijas) fāze 

4 
5 
6   

Raizes par skolēnu mācīšanos, kas ir iemācīts 
Raizes par skolēnu mācīšanos, viņu vajadzībām 
Raizes par paša (skolotāja) ieguldījumu skolēnu attīstībā 

 
1.2.1.1.att. Skolotāju attīstības modelis (pēc F.Fullera un O.Bouna (Fuller & Bown, 

1975) pētījumiem) 
 

 Modelis uzskatāmi parāda iesācēju skolotāju ”vājās” vietas, pamato atbalsta 

nepieciešamību prakses laikā, lai pārvarētu adaptācijas grūtības jaunajā profesionālā 

darba vidē, palīdzētu izprast savas un skolēnu attīstības virzību skolas mācību procesā.  

 E.Moiras izstrādātajā modelī pirmā – cerību fāze sākas pirms skolotāji sāk 

darba gaitas, kad viņi ir ideālisti, pozitīvi uztraukti un noraizējušies. Izdzīvošanas fāze 

sākas pirmā mēneša laikā skolā, kad rodas neparedzētas problēmas un situācijas. Pēc 

sešām līdz astoņām nedēļām iestājas vilšanās fāze un jaunais skolotājs sāk apšaubīt 

savu kompetenci. Pēdējā fāze ir refleksijas fāze. Šajā laikā indivīds pārskata savas 

darbības stratēģijas, veic pašanalīzi (Moir, 1999: 20). E.Moiras modeļa izdzīvošanas 

fāzē norādīto grūtību rašanās cēloņus skaidro D.Kagans (Kagan, 1992). Viņš apvieno 

studiju un pēcstudiju laikā veikto skolotāja darbību vienotā attīstības stadijā, kuras 

laikā iesācējs izpilda sekojošus uzdevumus: iepazīst skolēnu zināšanas; izmanto šīs 

zināšanas, lai veidotu savu profesionālo darbību; attīsta standarta procedūru kārtību, 

kas apvieno klases vadīšanu un mācīšanu. Šo attīstības uzdevumu izpilde atkarīga no 
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šādiem faktoriem: iesācēja skolotāja biogrāfijas (priekšstats par sevi kā par skolotāju, 

gatavība atzīt nepieciešamās izmaiņas); skolotāju sagatavošanas studiju programmas 

apjoma (profesionālās prakses ilgums, informācijas kvalitāte studiju kursos); 

konteksta, kas aptver prakses norisi (skolēni, pārliecība, sadarbība, citi skolas 

skolotāji, materiālu piemērotība, vadības pārliecība u.tml.). Pēc D.Kagana domām, 

īpaši svarīgi kontekstuālie faktori ir sadarbība, kas attīstās starp iesācēju un viņa 

prakses vadītāju, un patstāvīgas darbības pakāpe, kādā ļauj darboties jaunajam 

skolotājam (Kagan, 1992).  

 Kopīga iezīme, kas raksturo iepriekš aprakstītos pētījumus, ir sākotnējās 

izdzīvošanas stadijas noteikšana iesācēju skolotāju darbā. S.Vīnmens (Veenman, 

1984) pārskata analīzē par ASV, Eiropā, Austrālijā un Kanādā veiktajiem pētījumiem, 

ir apkopojis problēmas, ar kurām saskaras iesācēji skolotāja darbā, tās ir: klases vadība 

un disciplīna, skolēnu motivēšana, individuālo skolēnu atšķirību un problēmu 

ievērošana, skolēnu darba novērtēšana, sadarbības veidošana ar vecākiem, klases darba 

organizēšana, nepietiekams materiāli tehniskais nodrošinājums, liela mācīšanas slodze, 

nepietiekams sagatavošanās laiks. Pētnieks uzskata, ka skolotāju iesācēju problēmas ir 

līdzīgas, neatkarīgi, no tā, kurā valstī mācīšana notiek un kuru studiju programmu 

skolotājs ir apguvis. I.Salīte, raksturojot skolotāju profesionālajā praksē identificētās 

problēmas,  norāda nepieciešamību pēc garīguma dimensijas savstarpējās attiecībās, jo  

šobrīd izglītības politika un vadība, vecāku un skolēnu attieksme  neveicina ilgtspējīgu 

izglītību (Salite, 2006: 407). 

 Kopumā skolotāju profesionālās attīstības modeļi nav pilnīgi, jo tiem ir relatīvi 

lineāra attīstības koncepcija. Realitātē attīstība no iesācēja līdz ekspertam ir 

fragmentēta un cikliska, ietverot kavēkļus un straujas attīstības posmus. Pakāpju 

teorijas maz uzmanības pievērš vides faktoriem, ietverot sociālos, organizatoriskos un 

kultūras faktorus, kas ietekmē skolotāju izaugsmi mijiedarbībā ar personības īpašībām. 

Studenti savstarpēji atšķiras un sāk darbu skolā esot dažādos attīstības līmeņos. 

Neskatoties uz to, ka tiek apgūta viena studiju programma, studentiem ir dažāda 

pieredze un izpratne par to, ko viņi ir mācījušies un kāda ir skolotāja profesijas būtība 

(Poom-Valickis, 2007: 24). Lai pievērstu uzmanību studentu izaugsmei un sekmētu 

profesionālo virzību, veiktu nepieciešamās korekcijas profesionālo studiju posmā 
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augstskolā, nozīmīgi ir J.Pokuļa (1997), V.Slasteņina (Сластенин, 2006) un E.Zejera 

(Зеер, 2006) izstrādātie personības profesionālās veidošanās līmeņu raksturojumi 

augstskolā. J.Pokuļa skolotāju sagatavošanas modelis ietver četrus blokus: zinātniski-

pedagoģisko, studiju priekšmetu satura, metodiskās sagatavotības un sagatavotības 

noslēguma bloku, katrā no tiem paredzot nosacītos elementus un gala rezultātu. 

”Atbilstoši modelim tiek izvirzītas prasības docētājam, kuram savā darbā jāievēro 

pēctecības elements skolā un augstskolā” (Pokulis, 1997: 16). V.Slasteņins 

(Сластенин, 2006) augstskolas periodu iedala četros attīstības līmeņos, sākot ar 

adaptīvo, kurā students piemērojas savai jaunajai sociālajai lomai, iesaistās izziņas 

darbībā, kas orientēta uz noteiktas profesijas apguvi un beidzot ar subjektīvi–kreatīvi–

profesionālo, kuru raksturo studenta gatavība profesionālajai darbībai (skat. 

1.2.1.1.tab.). 

1.2.1.1. tabula. Skolotāja personības veidošanās augstskolā  (Сластенин, 2006) 

Līmenis Raksturojums 
1.  Adaptīvais Piemērošanās stadija, ievads mācību – pedagoģiskajā 

darbībā 
2.  Profesionāli reproduktīvais Profesionālo zināšanu un prasmju apguves līmenis 
3. Personiski–produktīvais Mācību profesionālās darbības personiskās jēgas 

pieņemšana 
4.  Subjektīvi–kreatīvi–

profesionālais 
Topošā skolotāja profesionālās veidošanās praktiskā 
relizācija 

 

 Līdzīgu studiju posma iedalījumu un atbilstošo profesionālās izglītības 

uzdevumu risinājumu piedāvā E.Zejers (Зеер, 2006). Viņš analizē adaptācijas, 

intensifikācijas un identifikācijas stadijas, norādot psiholoģiskā atbalsta lomu 

profesionālajā izglītībā. Pāreja no vienas stadijas uz nākošo nozīmē attīstības sociālās 

situācijas nomaiņu, vadošās darbības maiņu, jaunas sociālās lomas, profesionālās 

uzvedības apguvi un izmaiņas personībā. Pāreja rada subjektīvas un objektīvas 

grūtības, starppersonu un iekšējos personības konfliktus, izraisa personības 

profesionālās veidošanās krīzes (Зеер, 2006: 48). Šī atziņa skaidro profesionālās 

attīstības virzību, balstoties uz atgriezenisko saikni refleksijā, pašvērtējuma analīzē, 

sniedzot morālu un metodisku atbalstu.  

 Apkopojot profesionālās attīstības modeļu raksturojumus, var secināt, ka 

patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās atbilst profesionālo studiju periodam 
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un ir saistīta ar studenta komunikācijas, radošuma, pašizpausmes regulējošo 

mehānismu attīstību, gatavību profesionāli pedagoģiskajai darbībai, kas atbilst 

personiski-produktīvajam un subjektīvi–kreatīvi–profesionālajam studiju līmenim 

augstskolā (skat. 1.2.1.2.att.). Daļēji uz studiju laiku attiecināma profesionālās 

darbības aktīvas apguves stadija, jo pedagoģiskajā praksē, apgūstot profesionālās 

prasmes, students veic pedagoģisko darbu skolā. Šajā stadijā pilnībā mainās sociālā 

situācija, t.i., veidojas jaunas profesionālās attiecības, sadarbība skolas vidē. Kā vadošā 

kļūst profesionālā darbība. Tomēr tās izpilde sākotnēji ir reproduktīvajā līmenī. Šajā 

stadijā būtiski pieaug personības profesionālā aktivitāte. Tā virzīta uz sociāli–

profesionālo adaptāciju, t.i., jaunās lomas apguvi, mijattiecību sistēmas apguvi, 

profesionālās pieredzes iegūšanu un patstāvīgu profesionālās darbības izpildi.  

1. Profesionālo nodomu rašanās   

 
 

2. PROFESIONĀLĀS 
STUDIJAS 

Adaptīvais līmenis  

Profesionāli reproduktīvais 
līmenis 

Personiski–produktīvais 
līmenis Patstāvīgas 

profesionālās 
darbības veidošanās 

Subjektīvi–kreatīvi–
profesionālais līmenis 

3. Profesionālā darbība, aktīva tās 
apguve 

  

4. Pilnīga personības realizācija 
profesionālajā darbā 

  

 
1.2.1.2.att. Profesionālās attīstības struktūra pēc T. Kudrjavceva ( Кудрявцев, 1981) 

un V.Slasteņina (Сластенин, 2006) pētījumiem 
 

 Profesionālā brieduma attīstības teorijas pierāda personības potenciāla attīstības 

un izaugsmes iespējas. Topošajiem speciālistiem, esot procesa sākumposmā, 

patstāvīgas profesionālās darbības izkopšanai vajadzīgs laiks un atbilstoša palīdzība. 

Tādējādi teoriju analīze dod virzību pētījuma jautājumu atklāšanai, akcentē 

humānpedagoģijas aspektu – personības pašrealizāciju darbībā, sadarbībā ar prakses 

norisē iesaistītajiem subjektiem. 

 Lai konkretizētu pētāmo jēdzienu un noteiktu studentu patstāvīgas 

profesionālās darbības vietu profesionāli orientētas personības struktūrā, nākamajā 

apakšnodaļā analizēta jēdzienu profesionālisms, profesionālā kompetence, 
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profesionālā autonomija un studentu patstāvīga profesionālā darbība būtība un 

savstarpējā pakārtotība.  

 
1.2.2. Jēdzienu profesionālisms, profesionālā kompetence, profesionālā 

autonomija un studentu patstāvīga profesionālā darbība satura salīdzinoša 

analīze 

 Profesionāli orientētas personības struktūras raksturojumam pedagoģijas, 

psiholoģijas teorētiskajos avotos un dokumentos tiek izmantoti un skaidroti tādi 

jēdzieni kā profesionālisms (Кузьмина, 1990; Blank et al., 1998; Бодалев, 1998; 

Дружилов, 2001; Деркач, 2001; Анисимов, 2002; Šmite, 2004 u.c.), profesionālā 

kompetence (Huber & Senger, 1942; Bohm, 1979; Stabiņš, 2001; Маркова, 1996; 

Коточитова, 2001; Maslo, Tiļļa, 2002, 2005; Tiļļa, 2005 u.c.), profesionālā identitāte 

un autonomija (Stenhouse, 1975; Kemmis & McTaggart, 1982; Nunan, 1989; Freire, 

1998; Wallace, 1998; McGrath, 2000; Beļickis, 2001; Hopkins, 2002; Pipere, 2003; 

Rubene, 2004 u.c.). Minēto jēdzienu būtība, to pakārtotība ir svarīga, lai noteiktu 

jēdziena studentu patstāvīga profesionālā darbība definējumu un vietu profesionāli 

orientētas personības struktūrā. 

 Teorētisko avotu (Blank et al., 1998; Дружилов, 2001 u.c.) analīze parāda, ka 

jēdziens profesionālisms ir daudz plašāks kā profesionālā kompetence. Būt 

profesionālim – ir ne tikai zināt, kā darīt, bet arī prast šīs zināšanas pielietot, tiecoties 

uz noteiktu rezultātu. Tas nozīmē, ka vērtējot profesionalitāti, jāvērtē profesionālās 

darbības efektivitāte (Дружилов, 2001). Akmeoloģijā kategorija profesionālisms tiek 

definēta kā kvalitatīvs subjekta darbības raksturojums, kas nosaka mūsdienīga satura 

un līdzekļu izmantošanas līmeni profesionālo uzdevumu risināšanā, to īstenošanas 

produktīvos paņēmienus (Кузьмина, 1990; Бодалев, 1998; Деркач, 2001; Анисимов, 

2002 u.c.). Profesionālisma ieguvei nepieciešamas atbilstošas spējas, vēlēšanās un 

raksturs, gatavība patstāvīgi mācīties un pilnveidot savu meistarību. Jēdziens 

profesionālisms neaprobežojas tikai ar kvalificēta darba raksturiezīmēm, tas ir arī īpašs 

cilvēka pasaules uzskats (Дружилов, 2005). 

 Izmantojot V.Bodrova (Бодров, 2001) profesionālisma skaidrojumu, 

profesionāli orientētās personības struktūru var attēlot grafiski (skat. 1.2.2.1.att.). 
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Uzskatot profesionālismu kā sistēmisku personības īpašību, profesionālisma vietu 

profesionāli orientētā personības struktūrā attēlo piramīdas virsotne. Piramīdas pamatā 

ir profesionālās zināšanas, uz kurām balstās profesionālā pieredze, profesionālā 

kompetence un profesionālā lietderība. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

1.2.2.1.att. Profesionālisma vieta profesionāli orientētā personības struktūrā (Бодров, 
2001) 

 
 Struktūras uzbūve apliecina profesionālisma sistēmiskumu. Profesionālisms ir 

divu sistēmu – personības un profesionālās darbības mijiedarbības rezultāts.  

 Tas, ka studiju procesā profesionalitāti nevaram attiecināt uz studenta darbību 

praksē, apliecina S.Družilova uzskats, ka diploma iegūšana augstskolu beidzot vēl 

neliecina par profesionalitāti. Tiek uzskatīts, ka ir nepieciešams laiks, lai iegūtu 

profesionālo pieredzi, kā arī atbilstoša profesionālā vide, kas ļauj veidoties par 

profesionāli (Дружилов, 2005). A.Šmite (2004: 146), raksturojot pedagoga 

profesionalitāti, uzsver prasmes, zināšanas un pieredzi atbilstoši pedagoga profesijas 

īpašībām un kā augstāko līmeni norāda inovatīvo darbību, kas ir nozīmīgu, progresīvu 

jauninājumu izstrāde un īstenošana. 

 Profesionālisma sastāvdaļa ir profesionālā kompetence. I.Maslo un I.Tiļļa 

(2005) definē kompetenci kā pieredzes gūšanas iespējās pamatotu spēju un pieredzes 

individuālu kombināciju. ”Procesuālajā izpratnē tā nepārtraukti pilnīgojas, jo spējas 

attīstās mūžilgi, pilnveidojas pieredze un rodas arvien jaunas pieredzes gūšanas 

iespējas” (Tiļļa, 2005: 39). Kompetences jēdzienu ar profesionālās darbības jomu 

saista J.Stabiņš (2001), H.Hubers un F.Sengers (Huber & Senger, 1942), V.Bēme 

(Bohm, 1979). J.Stabiņš (2001: 45, 59) kompetenci aplūko kā spēju izpausmi gatavībā 

konkrētai profesionālajai darbībai, bet profesionālisma jēdzienu skaidro kā prasmi. 

Tātad kompetence izpaužas profesionālismā. To izsaka vienādojums, kurā kompetence 

ietverta kā profesionālisma sastāvdaļa: Profesionālisms = Kompetence + Darbība. 

Profesionālās zināšanas 

Profesionālā pieredze 

Profesionālā kompetence 

Profesionālā lietderība

Profesionālisms
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 Darbības komponente profesionālisma struktūrā raksturo pieredzes gūšanas 

procesu.  

 Analizējot profesionalitāti un dažādus speciālista brieduma aspektus, 

A.Markova (Маркова, 1996) klasificē četrus profesionālās kompetences veidus: 

speciālo, sociālo, personības un individuālo. Speciālā jeb darbības profesionālā 

kompetence raksturo darbības īstenošanu augstā līmenī un ietver ne tikai speciālās 

zināšanas, bet arī prasmes zināšanas izmantot praksē. Sociālā profesionālā kompetence 

raksturo savstarpējās profesionālās darbības un sadarbības paņēmienu izmantošanas 

prasmes, kas pieņemtas profesionāļu kopā. Personības profesionālo kompetenci 

raksturo pašizpausmes un pašattīstības paņēmienu lietošanas prasmes, speciālista 

prasme plānot savu profesionālo darbību, patstāvīgi pieņemt lēmumus, saskatīt 

problēmas. Individuālā profesionālā kompetence raksturo pašregulācijas, profesionālās 

izaugsmes, noturīgas profesionālās motivācijas paņēmienu lietošanas prasmes. Minētie 

kompetenču raksturojumi norāda topošo skolotāju profesionālos mērķus, kuru 

sākotnējie rezultāti tiek izvērtēti pedagoģiskajās praksēs.  

 J.Kotočitovas (Коточитова, 2001) pedagoģiskās kompetences hierarhijas 

modelis ietver sešus profesionālās kompetences veidus: zināšanu, darbības, 

komunikatīvo, emocionālo, personības un radošo kompetenci  (skat. 1.2.2.2.att.).  

 

  
 
  
  
 
 
 
 

1.2.2.2.att. Pedagoģiskās kompetences modeļa shēma (Коточитова, 2001) 
  

 Šajā modelī tiek uzsvērta secīguma principa nozīmība pedagoga kompetences 

veidošanā studiju procesā. Atsevišķs bloks bez konteksta nenodrošina pedagogam 

nepieciešamo profesionālo kompetenci. Profesionālo studiju posmā galvenokārt 

uzmanība tiek pievērsta zināšanu, darbības un komunikatīvajai kompetencei, kas, 

pilnveidojoties pieredzei, tiek papildināta ar emocionālo, personības un radošo 

Radošā kompetence 

Personības kompetence 

Emocionālā kompetence  

Komunikatīvā kompetence 

Darbības kompetence 

Zināšanu kompetence 
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kompetenci. Radošā kompetence raksturo pedagoga darbu profesionālās meistarības 

stadijā. Tā saistīta ar autonomu skolotāja profesionālo darbību. 

 Jēdziens profesionālā identitāte un autonomija tiek lietots izglītības 

dokumentos un profesionālās attīstības pētījumos. Tā skaidrojums ir atšķirīgs. 

I.McGrats (McGrath, 2000) izšķir divas skolotāja autonomijas formas. Pirmo viņš 

apraksta kā pašvadītu profesionālo attīstību, ko raksturo skolotāja pētnieka darbība un 

reflektīva prakse. Otra skolotāja autonomijas forma tiek definēta kā brīvība no citu 

kontroles, forma, ko var ietekmēt tikai ierobežojumi, kas radušies ārpus institūcijas, 

piemēram, izglītības standarti. Šajā gadījumā, skolotājs veido programmas, izvēlas 

metodes, kas atbilst viņa skolēnu vajadzībām. Skolotāja autonomiju mācīšanā un 

vērtēšanā nosaka viņa profesionālisms, kas ietver ne tikai speciālās zināšanas un 

prasmes, bet arī darba kvalitāti un augsta līmeņa profesionālo atbildību. Tāds skolotājs 

plānos, vēros, kritiski vērtēs un koriģēs savu mācīšanos un rīcību (Freire, 1998; 

Rubene, 2004). A.Pipere (2003, 2007a, 2007b) skolotāju programmās studējošo 

pētnieka identitāti skata kā pašizziņu, apzinoties dažādo sociālo identitāšu un 

nepārtrauktas profesionālās attīstības mijiedarbību. Jēdziens skolotāja identitāte un 

profesionālā autonomija tiek attiecināts uz profesionālisma augstāko līmeni. 

 Nepārtraukta personības pilnveide un prasmju apguve attīsta domāšanu plašākās 

kategorijās, ne tikai tādās, kas ļauj pieņemt kārtējos ikdienas lēmumus. Cilvēks sāk 

saskatīt sabiedrības attīstības un savas darbības jomas attīstības tendences. Viņš izjūt 

brīdi, kad nepieciešamas izmaiņas, lai pielāgotos apkārt notiekošajam. Panākumus gūst 

tie, kas ne tikai spēj iekļauties mainīgajā sociāli ekonomiskajā situācijā, bet paredzēt 

un apsteigt tās attīstību. Ja ir izpratne par kopējām attīstības tendencēm, rodas iespēja 

būt par savas darbības jomas attīstības noteicēju, likumdevēju, jaunu tehnoloģiju 

apguves līderi. 

 Apkopojot teorētiskās atziņas, iespējams precizēt un paplašināt 1.2.2.1.attēlā  

atspoguļoto profesionāli orientētas personības attīstības struktūru, nosakot studentu 

patstāvīgas profesionālās darbības vietu tajā (skat. 1.2.2.3.att.).  
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1.2.2.3.att. Profesionāli orientētas personības attīstības struktūra 

 Skatot 1.2.2.3.attēlu, sākot no apakšējā līmeņa, var secināt, ka studentu 

patstāvīga profesionālā darbība veidojas balstoties uz vispārējo un profesionālo 

zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas savukārt veidojas un attīstās 

profesionālās darbības un profesionālās sadarbības rezultātā pedagoģiskajā praksē. 

Studentu patstāvīga profesionālā darbība veidojas zemākajā, t.i., potenciālajā (studiju) 

profesionālisma līmenī. Pāreja profesionālās kompetences un profesionālās identitātes 

un autonomijas līmenī saistīta ar profesionālās pieredzes īpatsvaru personības 

dzīvesdarbībā, kas nepārtraukti pilnveidojas profesionālās darbības un sadarbības 

rezultātā. Precizētā profesionāli orientētas personības attīstības struktūra pamato 

profesionālās izglītības lomu sākotnējās profesionālās pieredzes veidošanā, norāda 

ilgtspējīgas profesionālās izaugsmes ceļu, ieskicē jēdziena studentu patstāvīga 

profesionālā darbība definējumu. 

 Turpinājumā analizēta jēdzienu patstāvība un patstāvīga profesionālā darbība 

būtība, tos raksturojošie un ietekmējošie faktori studiju procesā. 

 
1.2.3. Patstāvīga profesionālā darbība studiju procesā 

 Profesionālā prakse studiju procesā ir studiju organizācijas forma – patstāvīgā 

darba veids studenta patstāvīgas profesionālās darbības veidošanai. Tā kā tās 

uzdevumu izpilde paredz studenta darbības aktivitāti un patstāvību, jēdziena 
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patstāvība pedagoģiski psiholoģiskā analīze veikta ar mērķi noteikt patstāvīgas 

studentu profesionālās darbības būtību. Patstāvību studiju procesā var skatīt kā 

personas īpašību (Кон, 1984; Сластенин и др., 2002), profesionālo iezīmi (Зеер, 

2006), darbības veidu un studiju darba organizācijas formu (Vygotsky, 1986; Candy 

1987; Gerstner, 1987; Grow, 1996; Rudzītis, 1997; Žogla, 2001a; 2005; Maslo, 2003). 

Patstāvības veidošanos var saistīt arī ar gudrības veidošanos, ko pētnieki (Salite et al., 

2009), bastoties uz Aristoteļa uzskatiem, dēvē par praktisko gudrību (fronēzi), t.i., 

spēju izmantot pagātnes pieredzi konkrētas problēmas risināšanai, lai veicinātu kopējo 

labumu. Patstāvības izpausmes formas atrodas savsparpējā mijietekmē. (1.2.3.1.att).  

 

 

1.2.3.1.att. Patstāvības izpausmes veidi un to mijsakarības 

 Patstāvība veidojas darbībā. Tās attīstība nav iespējama bez prasmes atšķirt 

galveno, operatīvi orientēties nosacījumos un apstākļos, veidot darbības algoritmus, 

prognozēt rezultātus. Patstāvība ir obligāts radošās darbības komponents (Сластенин 

и др., 2002; Žogla, 2001a, 2005 u.c.). 

 Pēc Dž.Mida (Mead, 2001) idejas, jebkurš cilvēks izpaužas kā personība tad, 

kad viņš pieņem un realizē patstāvīgi pieņemtu lēmumu, atbilstoši saviem ideāliem un 

vērtībām. I.Kons un G.Bonvalots (Кон, 1984; Bonvalot, 1999) norāda, ka patstāvībai, 

tāpat kā brīvībai ir divas dimensijas. Pirmā, kas apraksta objektīvo stāvokli, indivīda 

dzīves situāciju, t.i., neatkarību, brīvību no ārējās ietekmes un kontroles, tiesības un 

iespējas pašam pieņemt lēmumus. Otra dimensija attiecas uz subjektīvo realitāti, kas 

nozīmē spēju saprātīgi rīkoties ar savām izvēles tiesībām un paredz mērķtiecību, 

pakāpenību un gribas izpausmes ceļā uz sasniegumiem. Patstāvīgs cilvēks prot noteikt 

mērķus, sekmīgi kontrolēt ne tikai ārējos apstākļus, bet arī savas tieksmes. Individuālā 

autonomija tiek īstenota indivīdam iesaistoties kādā sociālajā vienībā. Patstāvība jeb 

autonomija ietver atvērtību citiem. 

PATSTĀVĪBA 

Studiju darba organizācijas forma
Profesionalitātes 

rādītājs Personības īpašība 
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 Pedagoģijā patstāvības jēdziens tiek aktualizēts saistībā ar indivīda prasmi 

mācīties, veikt patstāvīgu mācību darbību (angl. self–education, self–learning, 

independent work, autonomous work), kas ir nozīmīgs mācību procesa mērķis un 

rezultāts. Analizējot patstāvīgu mācīšanos, S.Brukfīlds (Brookfield, 1986, 2005), 

P.Kendijs (Candy, 1987) un L.Gerstners (Gerstner, 1987) norāda, ka vairums viedokļu 

to novirza pieaugušo izglītībā, tomēr patstāvīga mācīšanās ir aktuāla un izmantojama 

visos izglītības līmeņos. Kā atzīmē Ļ.Vigotskis (Vygotsky, 1986), patstāvīga 

mācīšanās ir nozīmīga ”augstākajai prāta darbībai”, tas ir ”domāšanas līdzeklis”.  

 E.Maslo (2003: 92) uzskata, ka patstāvīgās mācīšanās veiksmīgai īstenošanai 

ļoti svarīgi ir dažādi izziņas motivācijas un emocionālie komponenti: priekšzināšanu 

nozīme, motivācija un interese, mācību problēmas risināšanas pārvaldīšana, 

autonomijas pieredze un pašdarbošanās pārliecība. 

 I.Žoglas (2001a: 127) patstāvīgas mācīšanās skaidrojumu var attiecināt arī uz 

studenta patstāvīgu profesionālo darbību praksē: ”Patstāvīgu mācīšanos saprotam kā 

tās neatkarību no mācīšanas, tā to mācību daļu, kuras uzdevumu skolēns/students 

izpilda bez skolotāja klātbūtnes, bet kuru mēdz ievadīt skolotāja/docētāja norādījumi 

un iepriekš apgūtā pieredze”.  

 Ā.Karpovas (1994: 115) pētījumi pierāda patstāvīgas darbības vides 

nodrošināšanas pozitīvos rezultātus, apgalvojot, ka atbildības līmenis ir augstāks tiem, 

kuri ir saņēmuši patstāvīgas darbības lauku, kurā nepieciešams pašam uzskaitīt un 

analizēt darba rezultātus, jo šajos apstākļos subjektam pašam jāpieņem lēmumi, jābūt 

apveltītam ar iniciatīvu un jāspēj sava ”Es” šķautnes iemiesot reālā darbībā. I.Katanes 

un S.Kruglijas (Katane, 2005; Katane & Kruglija, 2009: 83) veiktie pētījumi apliecina, 

ka jebkuru izglītības iestādi var pētīt kā personības attīstības vidi un/vai kā 

daudzkomponentu izglītības vides sistēmu, kur cilvēks ir integrāla šīs sistēmas 

sastāvdaļa. Skolas videi būtu jāpiedāvā studentam kā topošajam pedagogam: (1) 

patstāvīgas darbības iespējas, (2) iespējas uzņemties atbildību par saviem lēmumiem 

un rīcību, (3) iespējas patstāvīgi risināt problēmsituācijas un problēmuzdevumus, (4) 

iespējas analizēt, izvērtēt un pārņemt labāko pedagoģisko pieredzi; (5) iespējas saņemt 

kompetentu, taktisku un korektu savas pedagoģiskās darbības analīzi un izvērtējumu. 

E.Zejers norāda, ka svarīgs psiholoģiskās vadības princips ir izglītības subjekta tiesību 



 32

atzīšana pašam pieņemt lēmumus par savas profesionālās pilnveides ceļiem un būt 

atbildīgam par to sekām. Atbalsts izpaužas kā nosacījumu radīšana pilnvērtīgai 

personības profesionālajai attīstībai (Зеер, 2004: 269). 

 Nosacījums profesionālās attīstības virzībai, patstāvīgas profesionālās darbības 

veidošanai ir studenta gatavība profesionālajai darbībai, kas pedagoģijas un 

psiholoģijas literatūrā tiek skatīta kā patstāvīgas darbības virzošais spēks, kvalitatīvs 

subjekta jaunveidojums, kas top darbības procesā. To raksturo gatavība iekļauties 

jaunajā vidē, pašrealizēties radošā darbībā, zināšanu un prasmju izmantošana 

daudzveidīgās jaunās situācijās, atbilstošu personības īpašību, zināšanu un prasmju 

kopums. Gatavība rodas jau mērķa izvirzīšanas posmā kā darbības objektīvo 

(uzdevums un priekšmets) un subjektīvo (vajadzība un mērķis) komponentu sakarības 

rezultāts. Darbības uzdevuma izpildi nosaka mērķis, intereses un motīvi, kas ir svarīgi 

darbību aktivizējošie faktori, mācību procesa komponenti un attieksmes rādītāji 

(Žogla, 2001a; Vorobjovs, 2002; Maslo, 2003 u.c.).  

 Pedagoģiskajā praksē ar darbības saturu saistītie motīvi var būt: profesionālo 

prasmju apguve, jaunu darbības veidu iepazīšana, pedagoģiskā procesa izpratne u.tml. 

Ar studiju procesu saistītie motīvi var izpausties studenta vēlmē sekmīgi izpildīt 

prakses uzdevumus, iegūt vērtējumu, apliecināt intelektuālo aktivitāti, pārbaudīt sevi 

grūtību pārvarēšanā. 

 Motīvus, kas saistīti ar personības sociālo apkārtni, parasti iedala plaši 

sociālajos, šauri personiskajos un negatīvajos (Vorobjovs, 2002). Sociālie motīvi 

izpaužas kā studentu pienākuma un atbildības izjūta skolotāju, skolēnu, sabiedrības, 

draugu utt. priekšā, kā pašnoteikšanās motīvi, kas izpaužas zināšanu nozīmes izpratnē, 

vēlmē sagatavot sevi nākamajai darba dzīvei, kā garīgās un fiziskās pašattīstības 

motīvi. Personiskie motīvi izpaužas tieksmē saņemt uzslavu, atzinību, labu vērtējumu 

no prakses vadītāja, skolēniem, vēlme būt līderim, ieņemt cienīgu vietu skolas 

kolektīvā u.tml. Īpaša nozīme pedagoģijā ir arī A.Maslova atziņai par personības 

vajadzību pēc vērtējuma. Tās apmierināšana stiprina pašcieņu, bet apspiešana rada 

mazvērtības un bezpalīdzības izjūtu (Maslow, 1998).  

 Teorētisko avotu analīze norāda, ka psiholoģiskā gatavība darbībai – tas ir 

personības īpašību, vispārējo un speciālo zināšanu, prasmju un iemaņu kopums, 
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gatavība pieņemt lēmumu par darbības izpildi. Studenta gatavību patstāvīgai 

profesionālajai darbībai nosaka sagatavotība (zināšanas, prasmes, pieredze) un vēlme 

realizēt profesionālos uzdevumus jeb darbības motīvi (intereses, mērķi, nodomi), kas 

atbalstošā studiju un profesionālajā vidē, paplašinot un padziļinot speciālās zināšanas 

un prasmes, pakāpeniski samazinot prakses vadītāja palīdzību, veido studenta 

profesionālo patstāvību (skat. 1.2.3.2.att.). 

 

1.2.3.2.att. Studenta patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās komponenti 

 Apkopojot teorētiskajos avotos gūtās atziņas par patstāvības būtību, tās attīstību 

un nozīmi izziņas un profesionālajā darbībā, var secināt, ka patstāvība ir integratīva 

personības īpašība, kas izpaužas iniciatīvā, kritiskumā, adekvātā pašvērtējumā, 

atbildībā par savu darbību un uzvedību. Patstāvība saistīta ar aktīvu domāšanu, jūtu, 

gribas darbību, kas veido divpusēju saikni: (1) domāšanas un emocionālo procesu 

attīstību, fronēzes spēju, kas ir nepieciešams nosacījums patstāvīgiem spriedumiem un 

darbībai; (2) patstāvīga darbība nostiprina un veido spēju panākt pieņemto lēmumu 

sekmīgu izpildi. Patstāvība ir tāda personības attieksme pret darbību, kam raksturīgs 

augsts zināšanu, prasmju un iemaņu līmenis.  

 Profesionālajā jomā patstāvība ir pakāpiens uz patstāvīgu, neatkarīgu darbību 

profesionālo pienākumu izpildē. Patstāvīga profesionālā darbība veidojas pakāpeniski 

adaptējoties profesionālajā vidē, sadarbības procesā veidojot, attīstot un realizējot 

profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmes. Patstāvīgi veikta profesionālā darbība 

sekmē zināšanu apguvi, profesionālo iemaņu un prasmju veidošanu, nodrošina topošā 
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speciālista kompetences veidošanos, veido profesionālo pašapziņu, audzina 

nepieciešamību pašizglītoties, attīsta personības izziņas un radošās spējas, rosina 

zinātniski pētnieciskajai darbībai.  

 Patstāvīgas darbības teorētiskās analīzes rezultātā gūta daļēja atbilde uz 

pētījuma jautājumu „Kas mūsdienu mainīgajā sociāli ekonomiskajā situācijā, 

personības pašrealizācijas nepieciešamības apstākļos nosaka studentu patstāvīgas 

profesionālās darbības veidošanos pedagoģiskajā praksē Latvijas skolās un 

augstskolās?” Studenta patstāvīgas profesionālās darbības veidošanos nosaka 

gatavība profesionālajai darbībai, ko ietekmē studenta sagatavotība, darbības motīvi, 

indivīda īpašības un darba vide. Psiholoģiski pozitīvu darba vidi rada: zināšanām un 

prasmēm atbilstošs neatkarības līmenis, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, 

nozīmīguma izjūta, informētība, pozitīva sociāli psiholoģiskā mijiedarbība un atbalsts. 

 Tā kā gatavība patstāvīgai profesionālajai darbībai saistīta ar personības 

vispārējo un profesionālo zināšanu, prasmju un attieksmju potenciālu, tad tālāk tiks 

analizēta personības prasmju struktūra, vispārējo prasmju nozīmība skolotāja 

profesionālo prasmju veidošanā, nosakot studentu patstāvīgas profesionālās darbības 

kritērijus un to rādītājus. 

 
1. 3. Jēdziena studenta patstāvīga profesionālā darbība saturs un kritēriji 

 
 Jēdziena studenta patstāvīga profesionālā darbība satura analīze balstās uz 

iepriekš analizētajām patstāvīgu darbību raksturojošajām iezīmēm (augsts zināšanu, 

prasmju, atbildības, radošuma līmenis, sabiedriskā aktivitāte, fronēzes spēja) un 

gatavības profesionālajai darbībai rādītājiem (sagatavotība jeb zināšanas, prasmes, 

pieredze un darbības motīvi). Tādējādi vispārīgajā un profesionālajā izglītībā iegūtās 

zināšanas, prasmes un dzīves darbībā iegūtā pieredze, kā arī indivīda intereses kļūst 

par pamatu profesijas izvēlei un apguvei.  

 Pedagoģiskās prakses uzdevumu veikšanai nepieciešams noteikts vispārējo 

prasmju kopums, kas profesionālajā vidē, sadarbībā ar prakses vadītāju, apgūstot 

speciālās zināšanas un prasmes, tiek izmantots atbilstošo profesionālo prasmju 

veidošanā. Tas nozīmē, ka studentu patstāvīgas profesionālās darbības veidošanā 

nozīmīgs ir skolotāja profesionālā darba funkcijām atbilstošo indivīda vispārējo 
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prasmju potenciāls (Strode, 2008a). To apstiprina M.Armstronga (Armstrong, 2006: 

150) norādītie prasmju veidošanos ietekmējošie faktori, kas ir: personības motīvi – 

vajadzības, intereses, attieksmes, noslieces; personības rakstura īpašības, 

komunikācijas prasme, paškontrole, spēja pieņemt lēmumus un risināt problēmas; 

izskats un uzvedība; profesionālās zināšanas un izglītība; profesionālā pieredze, 

prasmes un iemaņas; dažāda veida tehniskās prasmes un iemaņas.  

 Pedagoģiskajai praksei kā studiju organizācijas formai ir noteicošā loma 

studentu profesionālo prasmju attīstībā, kas veidojas balstoties uz vispārējām 

prasmēm, kā arī uz speciālajām prasmēm, ja tās radušās iepriekš vai vienlaicīgi ar 

profesionālajām prasmēm (skat. 1.3.1.att.). Speciālās prasmes nodrošina konkrētu 

profesionālās darbības veidu sekmīgu izpildi.  

 
 
 
 

1.3.1.att. Profesionālo prasmju veidošanās 
 

 Prasmes ir procesuālo zināšanu apguves kvalitāte, kas ļauj cilvēkam tās apzināti 

pielietot pēc parauga vai izmantot jaunā situācijā kāda praktiskās vai garīgās darbības 

mērķa sasniegšanā (Žogla, 2001a: 117). Katra prasme saistās ar zināšanu izmantošanu 

praksē (Maslo, 2003: 30). 

 Pētot izglītības kvalitāti, prasmes tiek grupētas pēc trīs kritērijiem (Tuning 

Educational Structures in Europe, 2005): (1) zināt un saprast (teorētiskās zināšanas, 

spējas saprast); (2) zināt, kā rīkoties (praktiskās un rīcības prasmes, un to pielietošana 

praksē); (3) zināt kā dzīvot (vērtības, attieksmes, atbildība).  

 Pēdējo gadu pētījumos tiek akcentētas vispārējās prasmes un 

pamatkompetences nodarbinātībai (Bērziņa, 2007). Izglītības politikas mērķi (Lisbon 

Strategy, 1997; Bologna Process, 1999; New Skills for New Jobs: Action Now, 2010) 

uzsver izglītošanās instrumentālo pusi, nosaka, ka izglītības procesu jāorganizē tā, lai 

skolēns/students iegūtu ne tikai zināšanas kādā konkrētā jomā, bet vienlaicīgi iegūtu 

universālus darbības instrumentus – vispārējās prasmes, kas ļautu viņam veiksmīgi 

darboties gan zināmās, gan arī nezināmās, neskaidrās dzīves situācijās. 

Vispārējās prasmes Speciālās prasmes I 
PROFESIONĀLĀS 

PRASMES
Kopējās Speciālās II 
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 Vispārējās prasmes literatūrā un izglītības dokumentos tiek dēvētas arī par 

universālajām, transfērajām prasmēm, pamatprasmēm, dzīvesprasmēm. I.Bluka un 

I.Rubana (2002) dzīvesprasmes raksturo kā spēju uz apstākļiem atbilstošu un pozitīvu 

uzvedību, kas dod iespēju indivīdam tikt galā ar ikdienas dzīves izvirzītajām prasībām. 

A.Broks (2000), raksturojot dzīvesprasmes, norāda, ka ikvienai cilvēkdarbībai (arī 

mācīšanās darbībai) raksturīga universāla struktūra, kuru secīgi sastāda izziņa, apdoma 

un rīcība – dzīves pamatprocesi. Tas norāda dzīvesprasmju nozīmību studenta 

profesionālās adaptācijas posmā, kad profesionālajām prasmēm piemīt vēl neizteikts 

raksturs. 

 A.Šmite (2004: 96) uzskata, ka vispārēju topošā skolotāja un skolotāja darbību 

uzskaitījumu var iegūt atbildot uz jautājumu: ko no pedagoga sagaida sabiedrība un 

skola? Un atbilde ir darbību uzskaitījums: iemācīties, meklēt, domāt, sadarboties, 

darboties, adaptēties. Augstākās izglītības posmā indivīdam jāapgūst pamatprasmes, 

kuras nodrošina sekmīgu darbību jebkurā jomā. Tās ir: komunikatīvās prasmes, 

aritmētiskās prasmes, informācijas tehnoloģiju pielietošanas prasmes un prasmes 

mācīties (Higher Education in the Learning Society, 1997).  

 Saistībā ar profesionālo darbību, darba izvēli vai maiņu, vispārējās prasmes, kā 

arī atsevišķos studiju kursos apgūtās prasmes tiek dēvētas par transfērajām prasmēm 

jeb pārneses prasmēm, t.i. prasmes, kas apgūtas dažādās aktivitātēs – studijās, darbā, 

sportā un cita veida pieredze, kas var būt noderīga izglītībā, profesionālajā darbībā vai 

jauna darba meklējumos. Šo prasmju diagnostika palīdz studentam izvērtēt savu 

vispārējo prasmju potenciālu, noteikt iespējas profesijai nozīmīgo prasmju attīstībai. 

 Dž.Stefensons un M.Jorke (Stephenson & Yorke, 1998) uzskata, ka augstākās 

izglītības uzdevums ir sasniegt līdzsvaru starp zināšanu apguvi, analīzi un radošo 

prasmju vingrināšanu, lai iegūtu spēju “redzēt cauri” no koncepcijas un nodoma līdz 

pilnīgai izpildei. Spēja ir tas, cik daudz mēs tiekam galā ar ikdienas prasībām un 

strādājam atbilstoši nepieciešamajai meistarībai. Vispārējo prasmju dimensijas, kas 

tiek attīstītas studiju programmās dažādos veidos un tiek sagaidītas no ikviena 

augstskolas beidzēja apkopotas 1.3.1.tabulā.  
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1.3.1.tabula. Vispārējo prasmju dimensijas (Stephenson & Yorke, 1998) 

Kognitīvās prasmes Citas transfērās prasmes Operatīvais konteksts 
 zināšanas un 

izpratne; 
 analīze; 
 sintēze (radošums); 
 novērtēšana 

 psiho–motorās; 
 pašvērtējums, refleksija par praksi; 
 plānošana un darba organizēšana; 
 komunikācija, prezentācija (publiska 

uzstāšanās); 
 sadarbība 

 atbildība; 
 ētiska izpratne 

 
 Dž.Stefensona un M.Jorkes vispārējo prasmju uzskaitījums atbilst 

pedagoģiskajā prakses uzdevumu izpildē nepieciešamajām prasmēm un personības 

iezīmēm, ietverot kognitīvo prasmju diapozonu no zināšanām līdz analīzei, sintēzei un 

novērtēšanai, kā arī sadarbības, komunikācijas un atbildības nozīmību, kas raksturo 

patstāvīgu profesionālo darbību. 

 Vispārējo prasmju analīze, noteikšanas metodikas tiek saistītas galvenokārt ar 

personiskā prasmju potenciāla noskaidrošanu un tā salīdzināšanu ar izvēlētajai 

profesijai atbilstošajām pamatprasmēm vai darba devēja prasībām (Drew & Bingham, 

1997; Cottrell, 1999; Jenner, 2000; Payne & Whittaker, 2000; Shandler, 2000; 

Cameron, 2002; Hawkins, 2003 u.c.). Lai sekmīgi apgūtu profesiju, nepietiek ar vienu 

vispārēju prasmi, bet ir nepieciešams prasmju savienojums, kurā vispārējās prasmes 

ietekmē viena otru, veidojot īpašu, katram individuālu prasmju struktūru. Katrā 

profesionālajā darbībā izpausmi rod indivīda speciālās spējas – tāda personības īpašību 

sistēma, kas palīdz sasniegt augstus rezultātus izziņā un jaunradē kādā speciālā 

darbības jomā (Plotnieks, 1982: 6). 

 Vispārējās un speciālās spējas un prasmes funkcionē savstarpējā mijiedarbībā, 

jo augstāks vispārējo spēju attīstības līmenis, jo vairāk priekšnosacījumu speciālo 

spēju attīstībai. N.Ļevitovs apgalvo, ka speciālais vai īpašais var atklāties tikai uz 

vispārējā pamata, atkarībā no tā (Левитов, 1962: 34).  

 Ikvienā spēju veidā izšķir divus spēju līmeņus: reproduktīvo un radošo. Radošās 

darbības rādītājs ir pašorganizācija, kas balstās uz patstāvīgu savas rīcības darbības 

rezultātu kontroli un novērtēšanu, kas ir būtisks kritērijs radoši izglītojošā potenciāla 

attīstībai (Alijevs, 1998). Tas norāda, ka patstāvīgu profesionālo darbību raksturo 

radošuma īpatsvars studenta darbībā. 
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 Pedagoģiskās prakses uzdevumi ietver skolotāja darba funkciju iepazīšanu un 

izpildi. Līdz ar to patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās saistīta ar pakāpenisku 

profesionālo prasmju apguvi un pilnveidi profesionālajā vidē. Tādējādi uz studentu 

darbību var attiecināt Profesijas standartā (Profesionālās izglītības centrs..., 2004) 

norādītos skolotāja pienākumus un prasmes. Studentu gatavību profesionālajai 

darbībai var vērtēt salīdzinoši ar skolotāja gatavības rādītājiem, t.i. meistarību, 

kas izpaužas diagnostiskajās, komunikatīvajās, konstruktīvajās un 

organizatoriskajās spējās. 

 Studentu patstāvīgas profesionālās darbības kritēriju noteikšanai, autore 

izmanto A.Markovas izstrādāto pedagoga profesionālās kompetences definējumu, tajā 

norādītās profesionālo prasmju grupas, kas visaptveroši raksturo skolotāja personības 

un viņa darbības struktūru. Pedagoga profesionālā kompetence ir daudzfaktoru 

parādība, kas ietver skolotāja profesionālās zināšanas un to izmantošanas paņēmienus 

konkrētās pedagoģiskajās situācijās, pedagoga vērtīborientāciju, viņa kultūras 

integrālos rādītājus (runa, saziņas stils, attieksme pret sevi un savu darbību, saistīto 

zināšanu jomām u.c.). Pedagoga profesionālo kompetenci veido funkcionālā, 

reflektīvā, komunikatīvā un motivējošā komponente (Маркова, 1996).  

 Funkcionālā (lat. functio – izpilde) komponente vispārīgajā gadījumā parāda 

skolotāja zināšanas par pedagoģiskās darbības paņēmieniem, kas nepieciešami kādas 

pedagoģiskās tehnoloģijas izpildei. Reflektīvā (lat reflectio – vērsties atpakaļ) 

komponente izpaužas prasmē apzināti kontrolēt savas darbības rezultātus, personiskās 

attīstības un sasniegumu līmeni, rosina pašizziņu, profesionālo attīstību, meistarības 

pilnveidi, radošo darbību, veido individuālo darba stilu. Komunikatīvā (lat.comunicatio 

– saistīt, sazināties) komponente ietver prasmes skaidri un tieši izklāstīt domas, 

pārliecināt, argumentēt, analizēt, izteikt spriedumus, nodot racionālu un emocionālu 

informāciju, veidot starppersonu attiecības, izvēlēties optimālu saziņas stilu dažādās 

situācijās. Motivējošā komponente ietver motīvus, mērķus, vajadzības, vērtības, 

stimulē radošu personības izpausmi profesijā, rosina interesi par profesionālo darbu.  

 Norādītās pedagoga profesionālo prasmju grupas nevar skatīt izolēti, jo tām 

piemīt integratīvs, vienots raksturs, un tas ir profesionālās sagatavošanas rezultāts 

kopumā. Attiecinot studentu patstāvīgu profesionālo darbību uz profesionālās 
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kompetences un profesionālisma veidošanās sākumposmu, izvirzītie kritēriji ir 

funkcionālo, reflektīvo, komunikatīvo un motivējošo prasmju grupas (skat. 1.3.2. tab.), 

kas atbilst iepriekš analizētajām indivīda darbībā svarīgākajām vispārējām prasmēm.   

1.3.2. tabula. Studentu patstāvīgas profesionālās darbības kritēriji un to rādītāji 

Patstāvīgas profesionālās darbības 
kritēriji 

Kritēriju rādītāji 

Funkcionālā komponente 
Mācību procesa plānošana, organizēšana, 
vērtēšana. Raksturo pazīmes saistītas ar 
personības patstāvības algoritma izvēli – no 
mērķa izvēles, izpildes, plāna sastādīšanas, 
līdz organizācijas formu izmantošanai, 
mācību laika strukturēšanai, mācību darba 
rezultātu vērtēšanai. 

Darba plānošanas un organizēšanas, 
konsultēšanas un apkalpošanas, mācīšanas, 
vadīšanas, administrēšanas, pētniecības, 
jauninājumu izstrādes un ieviešanas vispārējo 
prasmju izmantošanas biežums (Vispārējo 
prasmju aptauja) (skat. 4.pielikumu);  
Pedagoģiskā darba plānošanas, darbības un 
novērtēšanas posmā nepieciešamo prasmju 
izmantošanas biežums (Pedagoģiskās prakses 
kopvērtējums (skat. 5.pielikumu) pēc Skolotāja 
profesijas standarta, 2004). 

Reflektīvā komponente 
Ietver prasmes kontrolēt savas darbības 
rezultātus, analizēt personiskās attīstības un 
sasniegumu līmeni. 
Raksturo apzinātie studenta patstāvības 
pašorganizācijas mērķi attiecībā pret iekšēji 
nosacītiem personības motīviem, kas 
nosaka darbības jēgu. 

Studenta pedagoģiskās domāšanas refleksijas 
kvalitāte pedagoģiskās prakses atskaites 
ierakstos (adaptēta Sparka-Langera 
pedagoģiskās domāšanas refleksijas līmeņa 
noteikšanas skala);  
Analīzes prasmju izmantošanas biežums 
(Vispārējo prasmju aptauja) (skat. 4.pielikumu). 
 

Komunikatīvā komponente 
Ietver prasmes skaidri un tieši izklāstīt 
domas, pārliecināt, argumentēt, konstruēt 
pierādījumus, analizēt, izteikt spriedumus, 
nodot racionālu un emocionālu 
informāciju, veidot starppersonu attiecības, 
izvēlēties optimālu saziņas stilu dažādās 
situācijās u.tml. 

Vārdiskās, rakstiskās, neverbālās, starppersonu 
komunikācijas prasmju izmantošanas biežums 
(Vispārējo prasmju aptauja) (skat. 4.pielikumu). 
 

Motivējošā komponente ietekmē visu 
kritēriju izpausmi, pamato interesi par 
profesionālo darbu. 

Jēdzienu motīvi raksturojošās kategorijas 
studentu intervijās (Studentu interviju analīze). 

 

  Apkopojot viedokļus par nosacījumiem profesionālo prasmju veidošanā un 

atbilstošo studentu patstāvīgas profesionālās darbības saturu, var secināt, ka 

profesionālās izglītības efektīvas organizācijas kritēriji, kas atbilst humānpedagoģijas 

būtībai, ir personības un profesionālās attīstības rādītāji. Tādējādi studiju laikā svarīgi 

radīt apstākļus tādu vispārējo prasmju attīstībai, kas, studentam nonākot profesionālajā 

vidē, kļūst par pamatu profesionālo prasmju veidošanai un attīstībai.  
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 Studenta patstāvīgu profesionālo darbību raksturo prasmes veikt skolotāja darba 

pienākumus un uzdevumus profesionālajā vidē, tāpēc topošo skolotāju gatavību 

profesionālajai darbībai var vērtēt salīdzinoši ar skolotāja gatavības rādītājiem, 

kas izpaužas studenta vispārējo un profesionālo prasmju potenciāla funkcionālajās, 

refleksijas un komunikatīvajās prasmēs. Darbības motīvi ietekmē minēto prasmju 

realizēšanu. Noteiktie studentu patstāvīgas profesionālās darbības kritēriji papildina 

pētījuma jautājuma ”Kā raksturojams jēdziens studenta patstāvīga profesionālā 

darbība?” skaidrojumu, nosakot, ka patstāvīgas profesionālās darbības nosacījums ir 

funkcionālo, refleksijas un sadarbības prasmju īstenošana pedagoģiskajā praksē. 

 Turpinājumā analizēta katra profesionālās patstāvības kritērija nozīmība 

patstāvīgas profesionālās darbības struktūrā, noteikti kritērija rādītāji.  

 
1.3.1. Funkcionālās prasmes patstāvīgas profesionālās darbības struktūrā 

 
 Pedagoģiskajā praksē, veidojoties studentu patstāvīgajai profesionālajai 

darbībai, svarīgi nodrošināt visu pedagoģiskās darbības sastāvdaļu funkcionēšanu, 

attīstīt studenta izpratni par efektīva mācību procesa norisi. Funkcionālās prasmes 

studenta patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās struktūrā tiek īstenotas veicot 

pedagoģiskās prakses uzdevumus, tai skaitā, skolotāja profesionālās darbības 

funkcijas. Funkcionālās prasmes nepieciešamas studenta pašorganizācijā, kā arī 

skolēnu mācību darba organizēšanā.  

 Skolotāja darba funkcijas nosaka to veikšanai nepieciešamās profesionālās 

prasmes. I.Beļickis (1999:12) funkciju raksturo kā pedagoga atbilstošu aktivitātes 

formu: ”Pamatfunkcijas ir sistēmas pamatīpašības izpausme mijiedarbēs, kas 

atspoguļo pedagoģiskā procesa elementus: plānošanu, skolēnu izziņas darbības vadību 

un vērtēšanu”. Raksturojot pedagoģisko procesu, zinātnieki piedāvā skolotāja darbības 

funkciju vai komponenšu uzkaitījumu. Komponentes, kas atspoguļotas daudzu 

zinātnieku (Щербаков, 1976; Rosenhine & Stevens, 1986; Anderson, 1995; Beļickis, 

1999; Freiberg & Driscoll, 2000; Gudjons, 2007 u.c.) darbos, un kuras var uzskatīt par 

noteicošajām ir: organizatoriskā, projektējošā, komunikatīvā, vērtējošā un inovatīvā 

komponente. 
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 ASV autoru (Rosenhine & Stevens, 1986; Anderson, 1995; Freiberg & Driscoll, 

2000) darbos raksturīga vienprātība, akcentējot galvenās skolotāja darba funkcijas: 

plānošana, klases vadīšana, mācīšana, vērtēšana un novērtēšana. Savukārt Vācijā 

skolotāja uzdevumi, līdzās klasiskajai izpratnei par pedagoga darbu mācīt, audzināt, 

novērtēt, virza arī uz profesionālo pilnveidi, kā uzdevumu nosakot, konstatēt un ieviest 

jauninājumus (Gudjons, 2007).  

  Pēdējos gados pedagoģiskajā darbībā aizvien nozīmīgākas kļūst pedagoģiskās 

diagnostikas, pētniecības prasmes, kas nosaka pedagoģisko prasmju paplašināšanu 

(Stenhouse, 1975; Щербаков, 1976; Kemmis & McTaggart, 1982; Nunan, 1989; 

Wallace, 1998; Hopkins, 2002; Pipere, 2003, 2007a, 2007b; Salite et al., 2009 u.c.). 

Latvijas pedagogi un pētnieki demonstrē humānpedagoģijas pieeju skolotāju izglītībai 

un darbībai, galveno uzmanību pievēršot vērtību izkopšanai visā diapozonā – no 

fizioloģiskajām līdz augstākajām garīgajām, bet par dominanti uzskatot augstākās 

garīgās vērtības/vajadzības. 

 Pedagoģiskā darba funkcijām atbilstošie skolotāja pienākumi, profesionālās 

kvalifikācijas pamatprasmes, kā arī specifiskās prasības, kas nepieciešamas 

galveno uzdevumu veikšanai attiecīgajā profesijā ir apkopotas Profesijas 

standartā (Profesionālās izglītības centrs..., 2004). Standarts nepieciešams studiju 

programmas sagatavošanas, realizēšanas procesā, kā arī topošo un esošo skolotāju 

profesionālās veidošanās un attīstības procesa mērķtiecīgai virzībai, 

diagnosticēšanai. Latvijas skolotāja profesijas standartā iekļautās skolotājam 

nepieciešamās prasmes, ievērojot to pakārtotību no vispārējām uz kopīgajām prasmēm 

skolotāja profesijā, autore ir izmantojusi pedagoģiskās prakses metodisko materiālu, 

monogrāfijas pētījuma diagnostikas līdzekļu: pedagoģiskās prakses kopvērtējuma 

(skat. 5.pielikumu), interviju jautājumu (skat. 6.pielikumu) izstrādei.  

 Atbilstoši atziņai par vispārējo prasmju nozīmību profesionālo prasmju 

veidošanā, kritērija funkcionālās prasmes rādītāju noteikšanai tika izvēlētas D.Knohas 

un S.Butzelas (Knox & Butzel, 2002) vispārējo prasmju aptaujā (skat. 4.pielikumu) 

iekļautās, skolotāja darba funkcijām atbilstošās prasmju grupas (skat. 1.3.1.1.  tab.). 
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1.3.1.1. tabula. Kritērija funkcionālās prasmes rādītāji un līmeņi 

Kritērijs Rādītāji Līmeņi 
Funkcionālās 

prasmes 
Plānošana un organizēšana; 
Konsultēšana un apkalpošana; 
Mācīšana; 
Vadīšana; 
Darba organizēšana; 
Administrēšana; 
Pētniecība; 
Jauninājumu izstrāde un ieviešana; 
Konstruēšana 

1 – prasme nepiemīt, netiek izmantota;
2 – zema attīstības līmeņa prasme, tiek 
izmantota reti; 
3 – vidēja attīstības līmeņa prasme, 
tiek izmantota dažreiz; 
4 – augsta attīstības līmeņa prasme, 
tiek izmantota bieži; 
5 – ļoti augsta attīstības līmeņa 
prasme, tiek izmantota ļoti bieži 

 

 Apkopojot funkcionālo prasmju grupas raksturojumu var secināt, ka 

pedagoģiskās prakses uzdevumi paredz skolotāja darba funkciju (organizatoriskās, 

projektējošās, komunikatīvās, vērtējošās u.c.) izpildi. To īstenošana balstās atbilstošo 

vispārējo prasmju izmantošanā, kas profesionālā darba vidē, iepazīstot skolotāja darba 

specifiku, apgūstot speciālās zināšanas un prasmes, veido profesionālās prasmes. 

 Funkcionālo prasmju rādītāji atbilst Skolotāja profesijas standartā noteiktajām 

skolotāja darba vispārējām un kopīgajām prasmēm profesijā. Studiju procesā 

funkcionālo prasmju izpausmes līmenis tiek noteikts pedagoģiskās prakses 

kopvērtējumā, kā arī nosakot atbilstošo prasmju attīstības līmeni vispārējo prasmju 

aptaujā. 

 Funkcionālo prasmju apguve un efektivitāte nesaraujami saistīta ar refleksijas 

un komunikācijas prasmju izmantošanu mācību un profesionālajā darbībā. 

 
1.3.2. Refleksijas prasmes patstāvīgas profesionālās darbības struktūrā 

 
 Jautājuma teorētiskā izpēte (Kemmis, 1985; Schon, 1987; Bound, 1988; Sparks-

Langer et al., 1993; Colton & Sparks-Langer, 1993; Stones, 1994; Zeichner, 1994; 

LaBoskey, 1995; Tsang, 1998; Сластенин и др., 2002; McAlpine & Weston, 2002; 

I’Anson et al., 2003; Salite & Klepere, 2003; Ghaye & Ghaye, 2004; Moon, 2002, 

2004; Šmite, 2004; Osterman & Kottkamp, 2004; Alijevs, 2005) ietver refleksijas 

definīciju, skaidro refleksijas lomu skolotāja profesionālajā attīstībā, norādot 

personiskos un kontekstuālos faktorus, kas ietekmē refleksijas procesu un ir nozīmīgi 

studenta patstāvīgas profesionālās darbības veidošanā. Ar refleksiju saistītie jēdzieni: 

pašrefleksija, reflektīva mācīšanās, reflektīva domāšana, reflektīva rakstīšana, 



 43

reflektīva prakse, reflektīvs pētījums norāda refleksijas daudzveidīgos izmantošanas 

paņēmienus dažādos personības attīstības procesos, tai skaitā profesionālajā jomā. 

 D.Šons (Schon, 1987) uzsver, ka Dž.Djuijs viens no pirmajiem atzina refleksiju 

kā profesionālās attīstības līdzekli, uzskatot, ka kritiskā refleksija ir vissvarīgākā 

skolotāja prasme, kas ietekmē mācību procesa kvalitāti. Viņš refleksiju definē kā 

aktīvu un nepārtrauktu kādas koncepcijas rūpīgu apdomāšanu, uzskatus un zināšanas 

par tās rašanos un norisi. 

 Refleksija tiek definēta arī kā: (1) intelektuāla un emocionāla darbība, kurā 

indivīds skaidro savu pieredzi, lai bagātinātu jaunu izpratni un vērtējumu (Bound, 

1988: 19); (2) ar nolūku veikta darbības vai pārliecības loģiska pamatojuma pārbaude 

(Tsang, 1998: 23); (3) skatīšanās atpakaļ un savas prakses apjēgšana, mācoties no tās 

un izmantojot nākotnes profesionālajām darbībām (Ghaye & Ghaye, 2004: 2).  

 Refleksija sekmē profesionālo izaugsmi un attīstību, kritisko domāšanu, 

pašvērtēšanu un pašvadītas mācības. Tā virza zināšanu attīstību, izpratni, sekmē ideju 

atlasi, palīdz salīdzināt aktuālās izglītības koncepcijas un noteikt, kā tās ietekmēs 

lēmumu pieņemšanu (Osterman & Kottkamp, 2004; Salite & Klepere, 2003). E.Stouns 

(Stones, 1994) uzskata, lai notiktu refleksija, nepieciešama praktiskā pieredze, 

nozīmīgu zināšanu bāze, mijdarbība ar citiem indivīdiem.  

 Šo viedokli papildina Dž.Mūns, norādot, ka topošo skolotāju iepriekšējās 

zināšanas un pieredze skolā, darbojas kā filtrs, caur kuru jaunā pieredze veido 

profesionālās darbības izpratni (Moon, 2002). Refleksijas procesā svarīgas ir arī 

emocijas. Tās var būt gan kā refleksijas procesa saturs, gan izziņas materiāls (Bound, 

1988; Moon, 2002, 2004).  

 Refleksijas nozīmību skolotāju izglītībā pamato tās saistība ar radošumu 

profesionālajā darbībā, kas izpaužas kā prasme saskatīt, realizēt un analizēt 

pedagoģiskos uzdevumus oriģinālā veidā, saprast un ātri reaģēt pedagoģiskajās 

situācijās, paredzēt rezultātus. Tas nozīmē, ka radošums pedagoģiskajā praksē balstās 

uz refleksiju, refleksijas prasmi un praksi. 

 Refleksijas prasmes nepieciešams attīstīt visos izglītības posmos. R.Alijevs 

(2005: 24) uzskata, ka ”mūsdienu izglītībā trūkst dabiskās vides, kad nepārtraukti tiek 

uzdoti patstāvīgās pozīcijas realizācijai vajadzīgie nosacījumi un rodas nepieciešamība 
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uzņemties atbildību par personīgā viedokļa izstrādāšanu un nostiprināšanu, kad vajag 

izvēlēties starp vairākām alternatīvām iespēju, kas atbilst tieši tev”. Integrālo prasmi 

pedagoģiski domāt un darboties nevar apgūt bez speciālajiem vingrinājumiem, kuri 

attīsta vērīgumu, iztēli kā savas un skolēnu darbības paredzēšanas un radošās 

projektēšanas pamatus. Zinātniski pedagoģiskā domāšana izpaužas brīvi operējot ar 

pedagoģiskajiem faktiem, sadalot tos komponentos, ar mērķi iedziļināties to būtībā, 

veidot pedagoģisko parādību analoģijas, līdzības un atšķirības. Tāpēc topošajam 

skolotājam jāiemācās klasificēt faktus un parādības, noteikt sociālās mijiedarbības 

dalībnieku uzvedības un darbības cēloņus un motīvus, risināt analītiskos, 

prognostiskos un projektēšanas uzdevumus (Сластенин и др., 2002). Turklāt 

galvenais uzdevums ir iemācīt topošo skolotāju izmantot teoriju kā izziņas metodi 

reālu parādību analīzei (Pokulis, 1997: 20). 

 Motivācijas trūkums, bailes riskēt un zināšanu trūkums par mācīšanu un 

refleksiju ir faktori, kas negatīvi ietekmē produktīvu refleksiju (McAlpine & Weston, 

2002). V.LaBoskei (LaBoskey, 1995: 26) uzsver, ka studiju kursos jāatbalsta 

studentus, topošos skolotājus, attīstot iekšējos nodomus reflektēt un mācīties jautāt 

”kāpēc” jautājumus. Līdzās personiskajiem jeb iekšējiem faktoriem, refleksijas 

procesu lielā mērā ietekmē arī ārējie faktori, kas veidojas prakses vietā. Tā ir 

mācīšanās vide, ko veido laiks, telpa un atbalsts refleksijai (Colton & Sparks-Langer, 

1993; Moon, 2002). Atbalsts refleksijas procesā ir īpaši svarīgs iesācējiem, jo viņiem 

ir ierobežotas zināšanas un pieredze, lai veiktu izvēli. Atgriezeniskā saikne un dialogs 

nodrošina iespēju pārskatīt epizodi, tā rodot daudzveidīgus risinājumus (I’Anson et al., 

2003: 196). R.Harre (Harré, 1993), papildinot Ļ.Vigotska apli, norāda refleksijas 

izpausmes sociālajā un individuālajā kontekstā, kas refleksijas aplī ir cieši saistītas 

(skat. 1.3.2.1.att.). 

 Reflektīva procesa sociālo un individuālo dabu raksturo: (1) pašapziņas vadīta 

reflektīva analīze objekta jēgas skaidrojumā; (2) refleksija kā starppersonu 

komunikācijas sajūtas izpratne (Davidova & Minakova, 2007). 
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1.3.2.1.att. Ļ.Vigotska aplis (pēc Harré, 1993) 
 

 Kopumā pētnieki (Martin & Kompf, 1996: 95) saskata grūtības studentu un 

skolotāju iedrošināšanā sasniegt refleksijas augstāko, t.i., kritiskās refleksijas līmeni, 

kas nepieciešams jēgpilnām mācībām, kā arī skolotāja darbā. Risinājums ir studiju 

reorganizēšana, sekmējot pētīšanas un refleksijas kultūru. Refleksijas procesā ir 

būtiska atgriezeniskā saikne un dialoga iespējas, prakses vadītāja, kolēģu skatījums par 

prakses perspektīvām (I’Anson et al., 2003). 

 Refleksijas rezultāti mainās atkarībā no darbības mērķa, konteksta, satura un tai 

sekojošajām procedūrām. Tie var būt: zināšanas un izpratne; darbības formu 

dažādošana; kritisks procesa apskats; refleksija par mācīšanās un personiskās 

funkcionēšanas procesu; teorijas veidošana no vērojumiem prakses situācijās; 

problēmu risināšana; atbrīvošanās no aizspriedumiem; negaidīti rezultāti (piemēram, 

idejas, kas var būt risinājumi dilemmai vai radoša aktivitāte); emocijas (var būt kā 

rezultāts vai daļa no procesa); atzinums, ka nepieciešams refleksijas turpinājums 

(Moon, 2004: 84). 

 Pētnieki ir radījuši dažādus modeļus, lai aprakstītu refleksijas procesu un 

refleksijas prasmju attīstību. Dž.VanManens iedala refleksiju trijās pakāpēs: pirmā 

pakāpe aprobežojas ar izmantoto mācību metožu efektivitātes analīzi; otrā pakāpe 

ietver refleksiju par specifiskiem mācīšanas prakses pieņēmumiem, kā arī tās rezultātu; 

trešā pakāpe analizē lēmumu morālo un ētisko dimensiju, saistītu ar situāciju klasē 

(VanManen, 1977). Līdzīgi M.Zeichners apraksta refleksīvu praksi, kas aptver trīs 

līmeņus: tehnisko, praktisko un kritisko, augošā svarīguma un ietekmes kārtībā. 

Sociālā 
Intermentālā 

KolektīvāIndividuālā

Mērķa izvirzīšana: 
refleksija par iespējām 

Reorganizācija: 
refleksija praksē 

Internalizācija: 
refleksija par praksi 

Demonstrējums: 
refleksija par praksi un 

iespējām 

Intramentālā 
Personālā 
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Tehniskā refleksija saistīta ar lietpratību un lietoto līdzekļu efektivitāti, lai sasniegtu 

rezultātu. Praktiskajā refleksijā uzdevums ir viens no domu attīstīšanas un pieņēmumu 

noskaidrošanas līdzekļiem, pamatojot mācīšanas aktivitāti un vērtējot izglītības mērķu 

piemērotību. Kritiskā refleksija iekļauj morālos un ētiskos kritērijus praktiskās 

darbības vērtēšanai, paplašina izglītības mērķu vērtību un nosaka, cik efektīvi tie var 

būt izpildīti, apsver skolēnu sekmīgu rezultātu ieguvumus (Zeichner, 1994: 12). 

Habermass (Habermas, 1992) skata refleksijas analītisko, vērtējošo un kritisko līmeni. 

 

1.3.2.2.att. Prakses mapes izstrādes ietekme personības attīstībā (Hebert, 2001) 

 Pedagoģiskajā praksē refleksija tiek īstenota profesionālās darbības un tās 

rezultātu pašanalīzē (Smith & Tillema, 2001, 2007). Students vērtē savu profesionālo 

darbību diskusijās ar prakses vadītāju, docētāju, studentiem, kā arī aizpildot prakses 

dienasgrāmatu, vadīto stundu pašvērtējuma veidlapas (skat. 7.pielikumu), prakses 

kopvērtējumu (skat. 5.pielikumu), aprakstot personisko izglītības filozofiju. Šie 

materiāli ietilpst pedagoģiskās prakses mapes saturā un kļūst par apliecinājumu 

studenta profesionālās pieredzes, daudzveidīgu vispārējo un profesionālo prasmju 

veidošanai. Potenciālie studenta ieguvumi izstrādājot prakses mapi, apkopoti 

1.3.2.2.attēlā. 

- kā sadarboties dažādos veidos; 
- kā vērtēt sevi; 
- pozitīvu pieeju problēmu risināšanai

m
āc

a 

iedrošinaattīsta

pa
līd

z 

Prakses mapes 
izstrāde 

(Portfolio metode)

- vērtēt savu darbu; 
- lepoties ar 
sasniegumiem; 
-apliecināt personīgo 
radošumu; 
- labāku attieksmi pret 
mācīšanās procesu; 
- cieņu pret sevi un 
citiem 

- organizatoriskās 
prasmes;  
- lēmumu pieņemšanas 
prasmes;  
- problēmu risināšanas 
prasmes; 
- darba ētiku; 
- rakstīšanas prasmes;  
- motivāciju; 
- prezentēšanas prasmes; 

- plānot nākotni; 
- dokumentēt savu izaugsmi; 
- veikt labākas izvēles;  
- uzlabot laika plānošanas prasmes;  
- paaugstināt atbildību un patstāvību 
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 Izmantojot prakses mapes ierakstu izvērtējumu kā atgriezenisko saikni, lai iepazītos 

ar studenta profesionālās domāšanas, analīzes, refleksijas veidošanos un attīstību, pētījumā 

adaptēta G.Sparka-Langera (Sparks-Langer et al., 1990) refleksīvās pedagoģiskās 

domāšanas skala, kura sadalīta 3 līmeņos, sakārtojot no zemākā: 

I. Apraksts nav balstīts uz vērtējumu; 

II. Apraksts balstīts uz vērtējumu, neanalizējot cēloņus; 

III. Apraksts balstīts uz vērtējumu, analizējot cēloņus. 

 Trešais līmenis tiek sadalīts četros apkšlīmeņos, balstoties uz pamatojuma būtību 

notikumu, problēmu vai personisko ierosinājumu aprakstā (skat. 1.3.2.1. tab.). 

1.3.2.1. tabula. Kritērija refleksijas prasmes rādītāji un līmeņi prakses mapes ierakstos 
(Sparks-Langer et al., 1990) 

Rādītāji Līmeņi Līmeņa raksturojums 
I Apraksts nebalstās 

uz vērtējumu 
1 Apraksts – notikumu pārstāsts 

II Apraksts balstās uz 
vērtējumu 

2 Notikumu apraksts, problēmas identificēšana, personiskie 
ierosinājumi tālākai darbībai, neanalizējot cēloņus. 
Loģisks izklāsts 

III 
 

Apraksts balstīts 
uz vērtējumu, 
cēloņu analīzi  
 

3 Notikumu, problēmu analīze. Personiskie ierosinājumi 
turpmākajām darbībām ar tradicionālu/personiski izvēlētu 
risinājumu 

4 Notikumu, problēmu analīze balstoties uz teorētiskajām 
atziņām.  
Loģisks izklāsts, pamatojums 

5 Notikumu, problēmu analīze balstoties uz teorētiskajām 
atziņām, faktisko cēloņsakarību noteikšana. 
Loģisks izklāsts, pamatojums 

6 Skaidrojumi balstās uz ētiskiem, morāliem, politiskiem 
apsvērumiem 

 

 G.Sparka-Langera refleksīvās pedagoģiskās domāšanas skalas izvēli, studentu 

refleksijas prasmju līmeņa noteikšanai pētījumā, pamato sešu līmeņu dalījums, kas 

detalizēti ļauj izprast pedagoģiskās domāšanas un refleksijas prasmju attīstību skolotāju 

profesionālās darbības sākumposmā (Strode, 2007c). 

 Refleksijas prasmju līmeņa noteikšanai izmantota arī vispārējo prasmju aptaujas 

anketā (Knox & Butzel, 2002) iekļautā analīzes prasmju grupa, kas papildina kritērija 

refleksijas prasmes rādītājus. Analīzes prasmju attīstības līmeņi vērtēti atbilstoši anketas 

vispārējo prasmju līmeņa noteikšanas metodikai robežās no viens līdz pieci. Līmeņu 

raksturojumus skat. 1.3.1.1. tabulā. 
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 Apkopojot pētnieku viedokļus par refleksijas nozīmību profesionālo prasmju 

attīstībā, var secināt, ka pedagoģiskajā praksē refleksijas mērķi ir: profesionālās 

darbības analīze, tās kvalitātes uzlabošana; intuitīvās rīcības pārveidošana mērķtiecīgā 

darbībā; profesionālo vērtību, principu un mērķu identificēšana; teorijas un prakses 

attiecību un savstarpējās mijiedarbības izpēte; darbības pārskatīšana saistībā ar 

jaunapgūto pieredzi. 

 Refleksijas prasmes pedagoģiskajā praksē ietekmē: studenta iepriekšējā 

pieredze, pārliecība un izvēlētās mācīšanas koncepcijas; orientācija uz izaugsmi un 

pētījumu; emocijas; gatavība mācīties no pieredzes; profesionālo zināšanu bāze un 

zināšanas par refleksijas lomu izziņā; apstākļi refleksijai – laiks, izdevība un atbalsts; 

koleģiāla vide – iespēja dialogam un atgriezeniskajai saiknei. Galvenās grūtības rada 

laika, pieredzes un motivācijas trūkums. Refleksijas prasmju nozīmību patstāvīgas 

profesionālās darbības struktūrā un personības attīstībā kopumā pamato tās mērķis, kas 

virza humānpedagoģiskā procesa realizāciju, kas ir nepārtraukta mācīšanās un 

attīstība, profesionālās lomas apziņas veidošanās, darbības mērķu izvirzīšana, 

paškontroles, pašvērtējuma, pašregulācijas, pašorganizācijas un pašnoteikšanās 

procesu mijdarbība, sava prasmju līmeņa apzināšanās. Refleksija tiek skatīta kā 

mērķtiecīga un apzināta subjekta aktivitātes kritiska pašanalīze. 

 Kritērija refleksijas prasmes rādītāji pedagoģiskajā praksē ir problēmu 

identificēšanas un risināšanas prasmes pedagoģiskās prakses uzdevumu izpildē, 

analīzes prasmju līmenis vispārējo prasmju aptaujā. Gan refleksijas norisē, gan prakses 

un mācību procesa organizācijā nozīmīgas ir komunikatīvās prasmes, kas nosaka 

saskarsmes un sadarbības efektivitāti pedagoģiskās prakses un mācību procesa 

organizēšanā. To analīze veikta nākamajā apakšnodaļā. 

 
1.3.3. Komunikatīvās prasmes patstāvīgas profesionālās darbības struktūrā 

 
 Studenta komunikatīvo prasmju attīstības līmeņa kā patstāvīgas profesionālās 

darbības veidošanās nosacījuma nozīmību studiju procesā pamato iepriekš veiktā 

teorētiskā analīze, kur sadarbība, atbalsts, sabiedriskā atvērtība norādītas kā 

patstāvības raksturiezīmes, pedagoģiskā darba socializācijas funkcijas izpausmes, 

nosacījumi veiksmīgai refleksijai.  
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 Saskarsme ir viena no svarīgākajām pedagoģijas kategorijām, ko var aplūkot 

gan kā mijiedarbības veidu, gan kā patstāvīgu kategoriju. Pedagoģiskā darba 

socializācijas un komunikatīvās funkcijas īstenošana ietver saskarsmes un sadarbības 

mērķtiecīgu izmantošanu pedagoģiskajā darbībā (Beļickis, 1999; Žogla, 2001a).  

 B.Briede (1996) savā pētījumā pierāda, ka komunikatīvo prasmju līmenis 

paaugstinās, ja tiek nodrošināta mērķtiecīga studentu izziņas darbības pedagoģiskā 

vadība, divvirzienu un daudzvirzienu komunikācija, personības attīstību veicinoša 

savstarpējā atkarība un atbildība. Cilvēciskās vajadzības var būt apmierinātas tikai 

saskarsmē ar citiem cilvēkiem, jo tieši mijdarbība veicina kustību un attīstību. Cilvēku 

saskaņota un produktīva mijiedarbība uzskatāma gan par sabiedriskās, gan katra 

individuālās attīstības noteicošo faktoru.  

 ”Mācības kā komunikatīva darbība ir plašāka nekā mērķa–līdzekļu sakarības. 

Tā ir apzināts, atklāts dialogs un diskusija starp skolotāju/docētāju un 

skolēniem/studentiem par mācību mērķiem, līdzekļu izvēli, sadarbības raksturu, 

atbilstoši individuālajām interesēm, vajadzībām, iespējām” (Žogla, 2001a: 109). 

Pētnieki (Rogers, 1962; West & Cannon, 1988 u.c.) uzskata, ka komunikācija ir viena 

no svarīgākajām pedagoga prasmēm.  

 Pedagoģiskajā praksē students izmanto verbālo, neverbālo un rakstisko 

komunikāciju visos saskarsmes un sadarbības līmeņos. Mijdarbību attiecinot uz praksi 

kā studiju procesu, saskarsmes un sadarbības līmeņu skaits palielinās, jo students ir 

gan subjekts, kas mācās, gan subjekts, kurš māca. Prakses norisē iesaistītos subjektus, 

to mijdarbības variantus skat. 1.3.3.1.att.  

 
 

1.3.3.1.att. Sadarbības veidi pedagoģiskajā praksē (Strode, 2007b) 

 G.Grova (Grow, 1996) izstrādātais modelis patstāvības līmeņa noteikšanai 

norāda sadarbības students–docētājs veida atkarību no studenta sagatavotības un 

STUDENTS Docētājs–prakses 
vadītājs 

Students 

Skolotājs–prakses vadītājs 

Skolēns 

AUGSTSKOLA 

Skolēna vecāki 

SKOLA
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ieinteresētības pakāpes. Turklāt, svarīgas ir arī docētāja, prakses vadītāja prasmes 

elastīgi piemērot sadarbības formas studenta individualitātei, kurās docētājs, prakses 

vadītājs ir konsultanta, palīga lomā. 

 Saskarsmē ar skolēniem, studentam pedagoģiskajā praksē jāņem vērā, ka 

mācību process primāri ir komunikācijas process (Hurt et al., 1978; Cooper, 1995). 

Savukārt R.Nortons (Norton, 1983) norāda, ka skolotāja komunikācijas stils un 

prasmes ārkārtīgi ietekmē skolēnu motivāciju mācīties un iesaistīties. Daudzi pētījumi 

ir veikti arī par neverbālo komunikāciju, secinot, ka 65% viedokļu mācību procesā tiek 

izteikti neverbāli (Cooper, 1995). Pētījums (Love & Roderick, 1971) atklāj, ka 

pedagogi, kas lieto neverbālos norādījumus, mācīšanā ir daudz sekmīgāki, nekā tie, 

kas tos nelieto. M.Skatkins (Скаткин, 1998) norāda, ka komunikatīvās prasmes 

izpaužas tieši situatīvo uzdevumu risināšanā, kas ir kā savdabīgs pedagoģiskās 

darbības fons un pamats. Tās ir prasmes pārvaldīt savu psihisko un emocionālo 

stāvokli, darboties publiskā situācijā, t.i., novērtēt saskarsmes situāciju, pievērst 

auditorijas vai atsevišķu skolēnu uzmanību u.tml. Pedagoģiskajā praksē šo nosacījumu 

īstenošana bieži vien ir problemātiska, jo balstās studenta individuālajās īpatnībās un 

pieredzē.  

 Komunikāciju ar citiem profesionāļiem pedagoģiskās prakses kontekstā var 

interpretēt kā sadarbību students–prakses vadītājs, students–skolotājs, students–

students, jo katram indivīdam piemīt unikāla pieredze. Skolotāju sadarbības jautājumi 

ietver mērķu noteikšanu, mācību programmu attīstību, mācību koordinēšanu 

(Wiseman et al., 1999). Pētnieki (Skrtic et al., 1996) novērtē, ka pedagogu savstarpējā 

sadarbība, kā arī sadarbība ar vecākiem un sabiedrību, rada pozitīvu mācīšanās vidi, 

kurai ir nozīmīga ietekme uz skolēnu sekmēm.  

 Sadarbību students–students pedagoģiskajā praksē var īstenot: (1) studentiem 

kopīgi gatavojot, vadot un vērtējot mācību stundu, ārpusklases pasākumu; (2) 

savstarpēji vērojot un analizējot skolotāju vadītās stundas; (3) piedaloties konferencēs, 

grupu diskusijās, veicot videomateriālu analīzi. Spēja analizēt un novērtēt savas un 

citu studentu darbības rezultātus ir īpaši svarīga, lai pedagoģiskā darbība būtu 

konstruktīva, spētu stimulēt studentu domāšanu, būtu rezultāts jēgpilnām mācībām un 

dziļākai izpratnei. 
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 Ņemot vērā iepriekš analizētās komunikācijas daudzveidīgās izpausmes 

pedagoģiskajā praksē un skolotāja darbībā, monogrāfijas pētījumā patstāvīgas 

profesionālās darbības kritērija komunikatīvās prasmes rādītāju noteikšanai izmantotas 

vispārējo prasmju aptaujā (Knox & Butzel, 2002) (skat. 4.pielikumu) iekļautās 

komunikācijas veidu prasmju grupas (skat. 1.3.3.1.tab.). 

1.3.3.1.tabula. Kritērija komunikatīvās prasmes rādītāji un to līmeņi 
Kritērijs Rādītāji Līmeņi 

Komunikatīvās 
prasmes 

Vārdiskā 
komunikācija;  
Neverbālā 
komunikācija; 
Rakstiskā 
komunikācija; 
Starppersonu 
attiecības 

1 – prasme nepiemīt, netiek izmantota; 
2 – zema attīstības līmeņa prasme, tiek izmantota reti;
3 – vidēja attīstības līmeņa prasme, tiek izmantota 
dažreiz; 
4 – augsta attīstības līmeņa prasme, tiek izmantota 
bieži; 
5 – ļoti augsta attīstības līmeņa prasme, tiek 
izmantota ļoti bieži 

 

 Apkopojot viedokļus par komunikācijas, saskarsmes un sadarbības lomu 

mācību procesā un patstāvīgas profesionālās darbības veidošanā, var secināt, ka 

pedagoģiskā prakse kā studiju process ir sarežģīta indivīda darbība, kuras rezultātā, 

aktīvi sadarbojoties ar citiem indivīdiem, uztverot, uzkrājot, izprotot un pielietojot 

informāciju, notiek izmaiņas uzvedībā, kas attīsta personību, sekmē profesionālo 

prasmju veidošanos un attīstību. Sadarbība kā kopēja, savstarpēji saistīta pedagoģiskā 

procesa subjektu darbība, kas virzīta uz personas nozīmīgo mērķu sasniegšanu, 

nodrošina visu iesaistīto subjektu pašrealizācijas un pašattīstības apstākļus. 

Saskarsmes procesu veidojošās sastāvdaļas: informācijas apmaiņa jeb komunikācija, 

saskarsmes partneru mijiedarbība jeb interakcija un saskarsmes partneru savstarpējā 

uztvere jeb percepcija veido nozīmīgu emocionālo un psiholoģisko mācību procesa 

fonu un nosaka tā rezultātus. Studentu patstāvīgas profesionālās darbības kritērija 

komunikatīvās prasmes rādītāji ir vārdisko, neverbālo, rakstisko un starppersonu 

attiecību prasmju izmantošanas biežums. 

  Monogrāfijas pirmajā nodaļā veiktā teorētiskā studentu patstāvīgas 

profesionālās darbības veidošanās psiholoģiski pedagoģiskā analīze ļauj apkopot 

pētījuma jautājumiem atbilstošus secinājumus. Pamatojoties uz personības attīstības, 
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profesionālās attīstības izpētes teorijām, noskaidrota studentu patstāvīgas 

profesionālās darbības būtība, tās vieta profesionālās virzības struktūrā: 

 Izglītības metodoloģisko pieeju analīze norāda tendences radīt konstruktīvas 

mijdarbības un sadarbības iespējas pedagoģiskā procesa organizācijā, kas 

saistīta ar meklējumiem tā humanizācijā, kas ietver studentcentrētas studijas, 

sadarbības pedagoģiju, kas balstīta subjekts–subjekts pedagoģiskā procesa 

dalībnieku mijattiecībās, kuras raksturo humānisma principi – līdzvērtības 

atzīšana, pašattīstības un pašrealizācijas vajadzību nodrošināšana.  

 Profesiju psiholoģijas, akmeoloģijas un skolotāju darbības pētījumu analīze 

sniedz atbildes uz pētījuma jautājumiem par studentu patstāvīgas profesionālās 

darbības būtību, tās vietu profesionāli orientētas personības struktūrā, nosakot, 

ka studentu patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās atbilst profesionālo 

studiju periodam un ir saistīta ar darbības komunikācijas, radošuma, 

pašizpausmes regulējošo mehānismu attīstību, gatavību profesionāli-

pedagoģiskajai darbībai, kas atbilst subjektīvi–kreatīvi–profesionālajam studiju 

līmenim augstskolā, potenciālajam (studiju) profesionālisma posmam. 

 Pedagoģijas un psiholoģijas atziņas par indivīda aktivitāti mācībās norāda 

studenta patstāvīgu profesionālo darbību ietekmējošos faktorus, kurus raksturo 

studenta gatavība patstāvīgai profesionālajai darbībai, kas izpaužas 

sagatavotībā (vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, pieredze) un 

vēlmē realizēt profesionālos uzdevumus jeb darbības motīvos (intereses, mērķi, 

nodomi, attieksmes), kas atbalstošā studiju un profesionālajā vidē, paplašinot un 

padziļinot speciālās (profesionālās) zināšanas un prasmes, pakāpeniski 

samazinot prakses vadītāja palīdzību, sekmē studenta patstāvīgu profesionālo 

darbību; 

 Profesionālās veidošanās un profesionālās attīstības teorētiskās analīzes 

rezultātā noteikti studentu patstāvīgas profesionālās darbības veidošanos 

ietekmējošie faktori jeb principi, kas turpmāk tiks izmantoti studentu 

patstāvīgas profesionālās darbības pedagoģisko nosacījumu izstrādei. Tie ir: 

aktīvas darbības princips – patstāvību raksturo darbība. Tikai darbībā atklājas 

objektīvās likumsakarības, kas nosaka profesionālo attīstību; sistēmiskuma 
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princips atklājas profesionālās darbības izpausmes daudzveidībā, ņemot vērā 

ārējo faktoru (profesionālās darbības vide) mijattiecības ar iekšējiem 

nosacījumiem (vajadzības, motīvi u.tml.); sadarbības princips realizējas 

nosakot kopējo, atsevišķo un īpašo personības, profesionālās kopas un mācību 

iestādes profesionālās darbības izpētē un attīstībā. Minētie principi ir nozīmīgi 

studentcentrēta studiju procesa realizācijā, nosakot katra studenta individuālo 

potenciālu un tā attīstīšanas iespējas profesionālajā darbībā.  

 Skolotāja profesionālās darbības funkciju teorētiskās izpētes rezultātā, noteikti 

studenta patstāvīgas profesionālās darbības kritēriji un to rādītāji, kas atbilst 

pedagoga profesionālās kompetences komponentēm: funkcionālo, refleksijas, 

komunikatīvo prasmju grupām un darbības motīviem.  

 Formulēta studentu patstāvīgas profesionālās darbības definīcija: 

Studentu patstāvīga profesionālā darbība – profesionālā darbība 

pedagoģiskajā praksē, ko raksturo mērķtiecība un atbildība prakses uzdevumu 

un skolotāja funkciju izpildē, izmantojot vispārējās un profesionālās zināšanas, 

prasmes un attieksmes, kas tiek analizētas, vērtētas un attīstītas sistemātiskas 

refleksijas procesā, teorijas un prakses vienotībā, ko nodrošina regulāra 

subjektu (students–skolotājs–docētājs) sadarbība. Patstāvīga profesionālā 

darbība ir studiju rezultāts. 

 Nākošajā nodaļā analizēta pedagoģiskās prakses organizācija, darbības pētījuma 

atbilstība prakses norises struktūrai, raksturota autores izstrādātā pedagoģiskās prakses 

organizācijas shēma studentu patstāvīgas profesionālās darbības veidošanai. 
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2. PEDAGOĢISKĀ PRAKSE – STUDIJU PROCESA SASTĀVDAĻA 
 

 2.1. Didaktiskie principi prakses norisē 
 

 Latvijā pedagoģiskās prakses problemātikas pētījumi veikti augstskolas studiju 

procesa un skolotāja profesionālās kompetences attīstības kontekstā (Koķe, 1997; 

Pokulis, 1997; Ērliha, 1999; Žogla, 2001b; Maslo & Tiļļa, 2002; Kopeloviča & 

Žukovs, 2003, 2004, Katane, 2007 u.c.). 

 Pedagoģiskā prakse ir studiju programmas sastāvdaļa, ko raksturo kopveseluma 

un darbības pieejas. Pedagoģiskās prakses kopveseluma būtība ir visu daļu, posmu, 

komponentu un funkciju pakļautība kopējam mērķim – studenta individualitātes 

attīstībai, profesionālās patstāvības un pedagoģiskās kompetences kā integrāla rādītāja 

pilnveidei. Pedagoģiskās prakses uzdevumi paredz profesionālo, pētniecisko prasmju 

attīstību un topošo speciālistu personības īpašību veidošanos, pamatojoties uz studiju 

procesa didaktiskiem principiem. 

 Studiju procesa didaktiskie principi – pedagoģiskās darbības stratēģija – izvirza 

prasības augstskolas mācību procesa organizēšanai un īstenošanai. Jo precīzāk tie 

formulēti, jo pilnvērtīgāk iespējams modelēt studenta un mācībspēka sadarbību labāku 

rezultātu sasniegšanai (Žogla, 2001b). 

 Mūsdienu izglītībā noris paradigmu maiņa no zināšanās balstītas izglītības uz 

personības kompetenču attīstību mācību procesā. Izglītības pamatprincipus, kas 

definēti izglītības koncepcijā (Latvijas izaugsmes modelis..., 2005), var uzskatīt par 

izglītības vērtībām. Šajā dokumentā nosaukti humanitātes, demokrātisma, 

individualizācijas, radošās darbības, tautiskuma, tikumiskuma, profesionalitātes, 

zinātniskuma, sistemātiskuma un mūsdienīguma principi. Kompetenču pieeja izglītībā 

paredz, ka pedagoga profesionālā veidošanās ietver tādus komponentus kā 

profesionālā kompetence, pašrealizācija un pašaktualizācija (Burke, 1989; Зеер, 2004). 

 Pedagoģiskā prakse nodrošina pāreju no intuitīvā profesionālās sagatavotības 

līmeņa uz reproduktīvo, reproduktīvi radošo un tālāku šī procesa pilnveidi. Sekmīgu 

pedagoģiskās sistēmas funkcionēšanu var panākt īstenojot didaktiskos principus. 

Vispārējie principi, kas raksturo nepārtrauktu profesionālo attīstību augstskolā, ir 

mērķtiecības, regularitātes, pakāpenības, sistēmiskuma un virzības principi. Šie 
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vispārējie pieņēmumi konkrētajā līmenī kļūst par organizatoriskajiem principiem, kas 

ir pedagoģiskās prakses īstenošanas pamatā. To realizācijā nepieciešami noteikti 

līdzekļi un speciāli organizēti apstākļi, kas stimulē zināšanu izmantošanu, praktiskās 

darbības teorētisko izpratni un zināšanu pāreju praktiskās darbības instrumentā 

(Dennison & Kirk, 1990).  

 Kā norāda Z.Rubene (2004: 211), subjektīvā didaktika didaktiskos principus 

skata trīs savstarpēji saistītās dimensijās: personiskajā jeb “es” dimensijā, sociālajā jeb 

“mēs” dimensijā un studiju/mācību priekšmeta dimensijā, tādējādi ietverot gan 

individuālo, gan sabiedrisko, gan zinātnisko mācīšanās/studēšanas komponentu. 

Atbilstoši, izmantojot zinātnieku (Burke, 1989; Кузьмина, 1990; Зеер, 2004; 

Сластенин, 2006) darbu teorētisko analīzi, autore apkopojusi didaktiskos principus, to 

īstenošanas iespēju pamatojumu studentu patstāvīgas profesionālās darbības 

veidošanai pedagoģiskajā praksē, iedalot tos personiskajā, sociālajā un studiju 

(pedagoģiskās prakses) satura dimensijā (skat. 2.1.1.tab.). 

2.1.1.tabula. Didaktiskie principi pedagoģiskajā praksē (Strode, 2007a: 79) 

Pedagoģiskās prakses 
didaktiskie principi 

Didaktiskā principa īstenošanas iespējas 
 

PERSONISKĀ DIMENSIJA 
IZVĒLES princips - Prakses vietas izvēle; 

- Mācību procesa pedagoģisko līdzekļu izvēle; 
- Praktisko uzdevumu izvēle atbilstoši studenta interesēm un 

iespējām; 
- Praksē veikto sociālo un profesionālo funkciju izvēle; 
- Pedagoģiskās prakses programmas variatīvā daļa, kas ļauj 

studentam izvēlēties pedagoģiskās darbības līdzekļus, 
atbilstoši konkrētiem apstākļiem, savām iespējām un 
perspektīvām 

RADOŠĀS 
AKTIVITĀTES princips 

- Situāciju radīšana profesionālajiem izmēģinājumiem un 
pašpārbaudei; 

- Radošās aktivitātes un pētnieciskās darbības veicināšana 
(radošo darbu prezentācija, autorizstrādņu publicēšana u.tml.);

-  Dažādu profesionālo lomu apguve 
PATSTĀVĪBAS un 
ATBILDĪBAS princips 

 - Atbildība par pedagoģiskās prakses norisi un rezultātiem; 
 - Patstāvība profesionālajā darbībā 

SOCIĀLĀ DIMENSIJA 
SADARBĪBAS princips - Skolas un augstskolas mijdarbība un sadarbība prakses 

uzdevumu, satura noteikšanā, vadības formu un metožu 
izmantošanā, vienotu prakses rezultātu vērtēšanas kritēriju 
noteikšanā un izmantošanā; 

- Sadarība students–skolotājs prakses vadītājs–docētājs, 
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students–students profesionālās darbības atbalsta, vērtējuma, 
refleksijas nodrošināšanā; 

- Sadarbība students–skolēni profesionālo prasmju, personības 
īpašību veidošanā 

STUDIJU (Pedagoģiskās prakses) SATURA DIMENSIJA 
INTEGRĀCIJAS 
princips 
 

Teorijas un prakses vienotība:  
- Pedagoģisko norišu galveno likumsakarību izpratne, 

pedagoģisko parādību un teorētisko zināšanu salīdzināšana, 
atsevišķu faktu un parādību skaidrošana, balstoties uz 
teorētiskajām likumsakarībām; 

- Jaunu pedagoģisko atziņu atklāšana; 
- Apgūto zināšanu aktualizēšana prakses uzdevumu risināšanā; 
- Psiholoģijas, pedagoģijas, priekšmeta mācīšanas metodikas 

zināšanu sintēze daudzpusīga priekšstata radīšanai par 
pedagoģisko parādību; 

Mācību un pētnieciskās darbības integrācija:  
- Pedagoģisko problēmu aktualizēšana praksē, teorētisko aspektu 

apguve, kas paredzēti turpmākajās studijās augstskolā 
(apsteigšanas princips); 

- Metodiskās, pētnieciskās darbības veikšana profesionālo 
zināšanu, prasmju apguvei, studiju darbu, diplomdarbu 
izstrādei 

REFLEKSIJAS 
princips 

 -  Kritiska pieredzes izvērtēšana, pašvērtējums, savas izglītības 
   filosofijas veidošana  

SISTEMĀTISKUMA, 
NEPĀRTRAUKTĪBAS, 
SAPROTAMĪBAS 
princips 

- Balstīšanās pieredzē, ņemot vērā sagatavotību, iepriekšējā 
praksē gūtās prasmes un iemaņas, pedagoģiskajā darbībā 
radušās grūtības; 

- Iepriekšējā praksē apgūtā darbības satura un formu atkārtota 
iekļaušana prakses programmā ar mērķi padziļināt un 
nostiprināt iegūtās pedagoģiski psiholoģiskās zināšanas un 
prasmes; 

- Uzdevumu, satura un formu, atskaites uzdevumu grūtības 
pakāpes paaugstināšana katrā nākamajā prakses posmā; 

- Nākamo pedagoģiskās prakses posmu projektēšana, 
profesionālās attīstības uzdevumu noteikšana 

KOMPENSĀCIJAS 
princips 

- Speciālo nodarbību, grupu un individuālo konsultāciju 
iekļaušana prakses programmā, lai padziļinātu teorētiskās un 
metodiskās zināšanas, ņemot vērā studentu vēlmes, studentu 
gatavības pedagoģiskajai darbībai diagnostikas rezultātus; 

- Skolotāju, studentu pieredzes izpēte praksē. Sadarbība, 
saskaņošana, koordinācija inovāciju ieviešanā pedagoģiskajā 
darbībā 

KONTROLES princips  
 

- Pedagoģiskā kontrole, studentu darbības savstarpējās analīzes 
un paškontroles, pašanalīzes un pašvērtējuma saskaņošana; 

- Savu sasniegumu un kļūdu noteikšana, darbības uzdevumu un 
rezultātu salīdzināšana ar pedagoģisko mērķi, neveiksmju 
cēloņu noteikšana, iespējamo uzlabojumu variantu meklējumi; 

- Citu vērtējuma (docētāju, prakses vadītāju, studentu) 
akceptēšana. 
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 Iepriekš raksturoto principu īstenošana saistīta ar atbilstošu vides un darbības 

norises nosacījumu radīšanu profesionālajā praksē, ņemot vērā mainīgo sociāli 

ekonomisko situāciju un nepieciešamību īstenot humāpedagoģisko procesu no 

subjektu iesaistīšanās līdz cilvēcisko vērtību apzināšanai, apliecināšanai darbībā. 

Patstāvīgas profesionālās darbības kritēriju – funkcionālo, refleksijas un 

komunikācijas prasmju realizācija un attīstība profesionālajā darba vidē nosaka 

pedagoģiskās prakses norises atbilstību darbības pieejai, kas ir kritiska, sadarbīga un 

pārveidojoša. 

 
2.2. Pedagoģiskā prakse kā līdzdalības darbības pētījums  

 Pedagoģiskās prakses kā līdzdalības darbības pētījuma raksturojošās 

pamatiezīmes analizētas daudzu autoru darbos (Zuber-Skerritt, 1982, 1997; Hart & 

Bond, 1995; McTaggart, 1997; Coghlan & Brannick, 2001; Waterman et al., 2001; 

Salite, 2008; Rohweder & Virtanen, 2009 u.c.). Tās ir: 

- darbības cikliskums;  

- subjektu līdzdalība un sadarbība pētījumā; 

- pārmaiņu rašanās pētījuma procesā, kas izpaužas kā darbības un pētījuma 

rezultāti; 

- balstīšanās kontekstā, kas nosaka atbilstošu metožu un to secības izvēli, ko 

savukārt ietekmē pētnieka prasmes.  

Izglītības darbības pētījuma izmantošanas pieredze Daugavpils Universitātes 

pētnieku grupās  (Salite et al., 2007; Salite et al., 2009), apliecina topošo skolotāju 

pētniecības aktivitāšu individuālo sistēmu paplašināšanas iespējas, radot personisko 

viedokli par ilgtspējīgu pašattīstību un ilgtspējīgu izglītību. 

 Darbības pētījums ietver darbības un pētījuma cikla spirāli (Lewin, 1946/1948; 

Kemmis & McTaggart, 1982). Atklāsme pieaug virzoties no sākotnējā cikla 

īstenošanas uz nākošā cikla plānojumu, kas tiek koriģēts un pētījuma process atkārtots 

(Carr & Kemmis, 1986; Kemmis, 1988: 29). Katrs spirāles posms parasti ietver četras 

atšķirīgas fāzes – plānošanu, darbību, vērošanu un reflektēšanu. Tas nozīmē, ka 

pētnieks ievāc datus, vienlaicīgi mēģinot ietekmēt pārmaiņas, tas ir, pētīt darbību, kad 

tā notiek (skat. 2.2.1.att.).  
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2.2.1.att. Darbības pētījuma cikls (Kemmis, 1988: 29)  
 

 D.Kolbs (Kolb, 1984) paplašina šo modeli, piedāvājot darbības pētījuma apli kā 

mācīšanās procesu, kur cilvēki mācās un rada zināšanas kritiski reflektējot par savu 

darbību un pieredzi, veidojot abstraktus pieņēmumus un pārbaudot to ieviešanu jaunā 

situācijā. Praktiķi var radīt savas situatīvās zināšanas un izpratni un darboties saskaņā 

ar tām, uzlabojot praksi un attīstot zināšanas. Šo pieņēmumu var attiecināt uz studentu 

patstāvīgas profesionālās darbības veidošanos, apgūstot skolotāja darba funkcijas un 

pienākumus praksē. I.Salīte (2009: 11) uzskata, ka ”darbības pētījums sen apliecinājis 

savu potenciālu kā līdzeklis, kas mazina barjeras kompleksu problēmu risināšanai 

sabiedrībā. [..] Jebkuram darbības pētījumam ir potenciāls pētnieciskās un mācīšanās 

vides radīšanai. Augstākajā izglītībā arvien vairāk attīstās interese par mācīšanos un 

mācīšanās vidi, kuru pamatā ir darbība un refleksija”. 

 Pedagoģiskās prakses darbības pētījuma modelim atbilst I.Žoglas (2001b) 

izstrādātā vispārdidaktiskā procesa mērķtiecīgas organizācijas struktūra, kas ir šāda: 
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- studenta un docētāja savstarpēja sapratne; 

- studiju mērķa noskaidrošana un viedokļu apmaiņa par tā būtību, 

lietderīgumu, personisko nozīmīgumu un kontekstu darbības sfēras 

struktūrā; 

- vienošanās par tā sasniegšanas procedūru, subjektu pozīciju un mijdarbību; 

- studenta mācīšanās līdzekļu izvēle un docētāja ieteikums, operēšana ar 

līdzekļiem un docētāja palīdzība; 

- procesa paškontrole, kontrole un korekcija; 

- rezultāta (izglītojošā, attīstošā, audzinošā) pašnovērtēšana un novērtēšana, 

diskusija; 

- turpmākā studiju posma projektēšana. 

 Pedagoģisko praksi kā darbības pētījumu raksturo līdzdalība, jo vienlīdzīgi 

pētījumā tiek iesaisti visi darbības subjekti, kā arī sadarbība, jo pētnieki nav eksperti, 

kas veic pētījumu ārējā perspektīvā, bet partneri, kas strādā, lai realizētu kopīgos un 

individuālos uzdevumus. Individualizācija nav iespējama bez socializācijas un 

socializācija nav iespējama bez individualizācijas, kas nosaka līdzdalības darbības 

pētījuma sociālo aktivitāti (Habermas, 1992; Kemmis & Wilkinson, 1998). Minētais 

viedoklis atbilst sociālo konstruktīvistu atziņai, ka mācīšanos raksturo tās situatīvā 

daba, tāpēc nozīmīga ir vide, kurā zināšanas tiek apgūtas. Uzsverot domāšanas un 

mācīšanās sociālo kontekstu, aktualizējas mācīšanās nepieciešamība sadarbības 

apstākļos, kur docētājs līdzdarbojas kā padomdevējs un virzītājs. Profesionālajā vidē, 

kurā students sāk jaunas pieredzes apgūšanu, līdzšinējās pieredzes izvērtēšanu, 

darbības plāna veidošanu un atbildības uzņemšanos par tā kvalitatīvu izpildi, prakses 

vadītājs ir līdzvērtīgs sadarbības dalībnieks. Tādējādi pedagogu profesionālā atbildība 

arvien palielinās, jo būt procesa vadītājam nozīmē prast plānot un koordinēt ne tikai 

savu, bet arī citu darbību, uzņemties atbildību par savu un uzticēto cilvēku rīcību 

noteiktā darbības sfērā, prast pielāgoties un saglabāt savu identitāti (Maslo, 1995; 

Žogla, 2001a, 2005; Coleman & Earley, 2005). 

 Tādā veidā sagaidāmais studenta darbības rezultāts praksē ir jaunu profesionālā 

darba zināšanu un prasmju apguve, savukārt, prakses vadītājs, līdzdarbojoties un 

sadarbojoties ar studentu, gūst apstiprinājumu savai izglītības filozofijai, pārdomā 
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profesionālā darba problēmas, lai dalītos pieredzē ar studentu, vērojot studentu, gūst 

ierosmes savam darbam. Docētāji sadarbībā risina studiju procesa pilnveides 

jautājumus, paaugstina savu didaktisko kompetenci, izpratni par izglītības aktuālajām 

problēmām skolās.  

 Studentu patstāvīgas profesionālās darbības veidošanos ietekmē kontekstuālie 

apstākļi, kuru nodrošinājums atkarīgs no studiju programmas struktūras, studiju 

procesa, tai skaitā, pedagoģiskās prakses organizācijas.  

 Studiju kursu saturam ir jābūt balstītam uz jaunākajām teorētiskajām atziņām, 

kuras nepārtraukti tiek aktualizētas ar konkrētu darbības jomu saistītās praktiskās 

situācijās. Svarīgi apzināties, ka mūsdienās neviena teorija vairs nav statiska, bet gan, 

tieši otrādi, atrodas nepārtrauktā attīstībā, līdz ar to, profesionālās izglītības 

programmās vērība jāvelta arī pedagoģisko līdzekļu izvēlei studiju satura apguvē. 

 Lai notiktu efektīvas pārmaiņas, jābūt skaidri definētām nepieciešamajām 

izmaiņām, kas ir atbilstošas iesaistīto subjektu vajadzībām. Ir nozīmīgi, ka iznākums 

rada izmaiņas ilgākā laika posmā, jo darbības pētījums ir mainīgs, dinamisks process. 

I.Salīte (2009) norāda darbības pētījuma lomu pētnieciskās mācīšanās vides 

organizēšanā, kas ir svarīga esošajos sociālās situācijas heterogēnās vides un slikti 

organizētas demokrātijas apstākļos, kur kopīga jaunu zināšanu konstruēšana un 

lēmumu pieņemšana ir mācīšanās vides organizēšanas raksturīgākie risinājumi, kas 

sekmē studiju procesa pāreju jaunā humānpedagoģijas pakapē. 

 Tādējādi sekmīgas prakses norises organizācija balstās darbības pieejā un 

akcentē pieredzes, sadarbības, refleksijas lomu profesionālo zināšanu un prasmju 

apguvē, kas ir gan studentu patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās nosacījumi 

un kritēriji, gan darbības pētījuma komponenti. Turpinājumā analizēta autores 

izstrādātā pedagoģiskās prakses struktūra studentu patstāvīgas profesionālās darbības 

veidošanai. 

 
2.2.1. Studentu patstāvīgas profesionālās darbības organizēšanas saturs, 

posmi un secība pedagoģiskajā praksē  
 

 Pamatojoties uz Boloņas deklarāciju (Bologna Declaration, 1999) un Latvijas 

izglītības attīstības koncepciju (Latvijas izaugsmes modelis, 2005), pedagoga izglītības 
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ieguves kārtību nosaka normatīvie dokumenti (LR MK noteikumi Nr.347, 2000; LR 

MK noteikumi Nr.481, 2001). Atbilstoši tiem, augstākās profesionālās vai bakalaura 

programmas obligāto saturu veido prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 kredītpunkti. 

Prakses saturu un tā izpildi nosaka studiju programmas specifika, prakses programmas 

sastādītāju, prakses vadītāju profesionālā un metodiskā kompetence. 

 Pedagoģiskās prakses organizatoriskās struktūras izstrādes mērķis ir savienot 

didaktiskā veselumā atsevišķos studiju satura un procesa elementus, kuru mijsakarības 

ietekmē studentu patstāvīgas profesionālās darbības kā pedagoģiskās prakses un 

studiju programmas rezultāta veidošanos. Procesa norises būtības skaidrojumam 

izmantoti V.Afanasjeva (Афанасьев, 1980), H.Gudjona (2007), L.Ingversona 

(Ingvarson, 1998), A.Broka (2000), I.Beļicka (2000) definējumi.  

 Jēdzieni modelis, modelēšana, tāpat kā taksonomijas un shēmas, atspoguļo 

sistēmteorijas ietekmi pedagoģijā, kas ir mācību–zinātniski–pedagoģisko kompleksu 

radīšanas un funkcionēšanas teorijas izstrādes metodoloģiskais pamats (Афанасьев, 

1980; Broks, 2000; Beļickis, 2000). L.Ingversons (Ingvarson, 1998) profesionālās 

attīstības sistēmas raksturo kā specifiskus procesus un iespējas, kas tiek plānotas 

skolotāja profesionālās attīstības nodrošināšanai. Pedagoģijas teorētiskās konstrukcijas 

vispārina praksi, t.i. palīdz plānot didaktiskos procesus skolā/augstskolā (Gudjons, 

2007: 255). 

 Galvenās sistēmu raksturojošās iezīmes, ko jāņem vērā, veidojot studiju procesa 

norises struktūru, ir: kopveselums (savstarpēja nosacītība, sistēmas komponentu 

iekšējā vienotība); savienojamība vai nesavienojamība ar citām sistēmām; adaptācija 

(reakcija uz apkārtējo vidi un tās ietekmi); saiknes starp komponentiem; sistēmas 

strukturētība; sistēmas vadība; mērķtiecība; pašorganizācija; funkcionēšana un attīstība 

(Афанасьев, 1980).  

 Kopveselu procesu raksturo pretrunas starp galvenajiem attīstību virzošajiem 

spēkiem, kas nosaka tā problēmraksturu. Pedagoģiskās prakses laikā rodas pretrunas, 

kas saistītas ar zināšanu, prasmju trūkumu studenta pieredzē, nepieciešamo personības 

īpašību neizteikto raksturu. Kopveselā procesā pretrunas atrodas noteiktā hierarhijā, 

sistēmā, pakļaujas noteiktam pedagoģiskajam mērķim, to nosaka vienotība starp 

visiem struktūrkomponentiem – studiju kursu cikliem, darbības saturu un formām, 
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studenta psihes un personības īpašībām. Lai nodrošinātu pedagoģiskās prakses 

kopveselumu, nepieciešams noteikt mērķu sistēmu vai integrējošu mērķi, panākt 

vienotību starp mērķi un visiem tā sasniegšanas līdzekļiem. Svarīgi nodrošināt ne tikai 

atsevišķus pedagoģiskās darbības elementus, bet situācijas kopumā, kas aptver visas 

pedagoģiskās darbības jomas. Darbs ir efektīvs, ja tas sakņojas attiecīgajā teorijā, 

praksē un izglītības perspektīvā, t.i., tiek nodrošināta teorijas un prakses sasaiste.  

 Pedagoģiskās prakses norises struktūras izstrāde studentu patstāvīgas 

profesionālās darbības veidošanai paredz: (1) sistēmas sakārtošanu, papildināšanu, 

strukturēšanu; (2) jaunu dominanšu akcentējumu. Šajā gadījumā tā ir studiju vide, kurā 

noris mijiedarbīgs profesionālās veidošanās un attīstības process un kuras struktūru 

veido dzīvesdarbības vides, studiju vides un profesionālās darbības vides pārklāšanās, 

kas nodrošina cilvēcisko vērtību apzināšanu un apliecināšanu. Studiju rezultātu 

sasniegšanas procesā norādīta patstāvīgu profesionālo darbību veidojošo nosacījumu – 

funkcionālās, refleksijas un komunikatīvās darbības un prasmju attīstības vieta 

darbības pētījuma struktūrā. Šo prasmju īstenošana humānpedagoģiskajā procesā 

sekmē studentu atbildības, kompetences, radošuma attīstību, kas ir nozīmīgi mainīgajā 

sabiedriskajā situācijā.  

 Pedagoģiskās prakses struktūrā (skat. 2.2.1.1.att.) ņemtas vērā N.Kuzminas 

definētās indivīda profesionālās virzības trīs faktoru grupas, kas raksturo arī studenta 

darbību ietekmējošos apstākļus profesionālajā praksē: (1) objektīvie faktori – saistīti ar 

reāliem darbības nosacījumiem; (2) subjektīvie faktori – studenta zināšanas, prasmes, 

motīvi, virzība, spējas, prasmes, apmierinātība, radošums; (3) objektīvi subjektīvie 

faktori – saistīti ar profesionālās vides organizāciju (Кузьмина, 1990).  

 Mērķu kopums veidojas saistībā ar iepriekšminētajām vidēm, kas pedagoģiskās 

prakses laikā pārklājas. Studenta dzīvesdarbības mērķi studiju laikā ir visplašākie – 

ietverot profesijas apguvi, sabiedrisko aktivitāti, ģimenes izveidi, dzīvesvietas 

iekārtošanu, ienākumu gūšanu u.tml. Studiju vidē noteicošais ir studiju programmas 

mērķis. Tā, piemēram, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas ”Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs 

ar vienu papildspecialitāti darbam arodskolā”  mērķis ir: sagatavot savā nozarē 

kompetentus, profesionāli izglītotus skolotājus. 
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2.2.1.1.att. Pedagoģiskās prakses struktūra 
 
 Mērķa sasniegšanai izvirzīti šādi uzdevumi: (1) nodrošināt pedagoģijas, 

psiholoģijas, ekonomikas un tehnoloģiju zināšanu un prasmju apguvi, praktiskās 

darbības pieredzi, kas nepieciešama personiskās izglītības koncepcijas veidošanā un 

īstenošanā; (2) attīstīt pētnieciskā darba prasmes teorijas un prakses kontekstā; 3) 

sekmēt mākslinieciski radošās darbības spēju attīstību; (4) sagatavot studentus 
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patstāvīgai, aktīvai un radošai mājsaimniecības sociālo, ekonomisko un kultūras 

jautājumu risināšanai; (5) veidot prasmes plānot, organizēt un izvērtēt pedagoģisko 

darbību (Otrā līmeņa profesionālās augstākās..., 2004).  

 Profesionālā darba vide nepieciešama pedagoģiskās prakses mērķa īstenošanai, 

kas ir – studenta profesionālo zināšanu un prasmju attīstīšana skolas mācību darba 

organizēšanas un vadīšanas procesā (skat. 8.pielikumu). Savukārt studenta 

individuālās attīstības mērķi ietekmē viņa dzīvespieredze, vērtības un attieksmes. 

Izprast studenta vēlmes un palīdzēt viņam sekmīgi adaptēties profesionālajā vidē,  

prakses vadītājam var palīdzēt kopīgi ar studentu apspriestie Studenta aptaujā praksi 

sākot iekļautie jautājumi (skat. 3.pielikumu).  

 Profesionālās patstāvības veidošanās process nevar notikt bez subjektīvo un 

objektīvo komponentu mijiedarbības, kas izpaužas kā organizēta ārējo apstākļu 

radīšana, to funkcionēšana, lai nodrošinātu studentu profesionālās patstāvības 

veidošanās iespējas. Tas nozīmē studiju programmas struktūras sakārtotību, t.i. studiju 

kursu apguves laika un secības atbilstību prakses uzdevumu izpildei nepieciešamajām 

zināšanām un prasmēm, didaktisko principu ievērošanu (skat. 2.1.1.tab.), studiju darba 

metožu izmantošanu, kas sekmē teorijas izpratni prakses kontekstā. Tas atbilst kritiski 

konstruktīvās pieejas galvenajām struktūrkomponentēm: iepriekšējās pieredzes 

izmantošanai jaunu zināšanu, prasmju apguvē; studiju procesā iesaistīto subjektu 

sadarbībai un refleksijai par darbību un tās rezultātiem, ar mērķi noteikt jaunus 

indivīda attīstības uzdevumus.  

 Sistēmkonstruktīvistiskā kompetences izpratne saista augsta līmeņa 

kompetences iezīmes – patstāvību, atbildību un radošumu ar ideju par subjekta 

individuālā potenciāla un personiskās pieredzes attīstību, kas ļauj cilvēkam realizēt 

personiski nozīmīgus mērķus un šo kompetenci attīstīt mūžilgi (Tiļļa, 2005). Humānās 

pieejas, kritiski konstruktīvās pieejas un komunikatīvās pieejas mijiedarbība nodrošina 

studentu patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās individuālo īpatnību ievērošanu 

studiju procesā.  

 Pedagoģiskās prakses realizācijas atbilstību darbības pieejai nosaka prakses 

uzdevumi, kuri paredz studenta aktivitāti izziņas procesā, profesionālo prasmju 

apguvē, veicot skolotāja darba funkcijas profesionālajā vidē, analizējot sasniegtos 
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rezultātus individuāli un sadarbībā ar skolotājiem, docētājiem un citiem studentiem. 

Darbības pētījums saista profesionālo vidi, ko veido fiziskie, garīgie un lietu resursi, ar 

problēmu noteikšanu un risināšanu, kas notiek cikliskās pakāpju sērijās. Tās 

vienkāršoti var aprakstīt kā problēmu identificēšanu un analīzi; darbības plāna izstrādi 

situācijas uzlabošanai; plāna ieviešanu; darbības efekta novērošanu; refleksiju; cikla 

atkārtošanu turpmākajiem uzlabojumiem. Šo ciklu var attiecināt kā uz katra atsevišķa 

prakses uzdevuma, piemēram, mācību stundas sagatavošanu un vadīšanu, tā arī uz 

katra atsevišķa prakses posma norisi. Apgūstot skolotāja darba funkcijas 

pedagoģiskajā praksē, nozīmīgs attīstības virzītājs ir regulāra refleksija praksē un par 

praksi, analizējot metodisko un pētniecisko uzdevumu izpildes rezultātus, sadarbībā ar 

prakses vadītāju nosakot ceļus turpmākajam darbam. Sistemātiskas refleksijas 

veicināšanā svarīga ir skolotāju prakses vadītāju, docētāju klātbūtne, atbalsts un 

kompetence problēmu izvērtēšanā. 

 I.Beļickis (2000: 130) uzsver, ka refleksija, respektīvi, pārdomas, prātošana 

u.tml., ir komunikatīvās didaktikas augstākā iecere. Docētāja–studenta–skolotāja 

prakses vadītāja sadarbībā izvirzītie uzdevumi, to īstenošana kļūst par studenta 

apzinātu intelektuālo īpašumu tikai tad, kad viņš pats, kritiskā un argumentētā 

mācīšanās procesā uzsvēris un izpratis priekšmetu, ir pārliecinājies par zināšanu un 

prasmju personīgo nozīmību un nepieciešamību. Mijiedarbīgā studiju procesā, 

jānodrošina pietiekami plašs darbības konteksts, kurā students var pašapliecināties un 

gūt pārliecību par iegūstamo zināšanu un prasmju personisko nozīmīgumu, pārbaudīt 

tās profesionālajā darbībā.  

 Humāno pieeju raksturo studentcentrēts mācību process, kura būtību 

pedagoģiskās prakses struktūrā attēlo subjektīvo komponentu pakārtotības ķēde, kas 

ietver: individuālās attīstības mērķi; vispārējās prasmes, profesionālās zināšanas, 

prasmes, motīvus darbībai un vērtības, kas ietekmē studenta funkcionālo darbību 

praksē; studenta un citu mijdarbībā iesaistīto subjektu sadarbību; studenta refleksiju, 

kas kopumā veido patstāvīgas profesionālās darbības nosacījumus (skat. 2.2.1.1.att.). 

Patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās procesā topošā skolotāja (studenta) vieta 

tiek pieņemta kā personiskās un profesionālās attīstības pozīcija, kur ārējā pedagoģiskā 

iedarbība atbilst personas iekšējam potenciālam. Tas, no vienas puses, nozīmē mērķu, 
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motīvu un pedagoģisko prasību darbības veidu atbilstību, bet, no otras puses, iziešanu 

aiz norādītajām robežām. Rezultātā studiju procesā tiek veicināta studentu 

meklējumdarbība un patstāvīga profesionālā darbība, stimulējot viņu aktivitāti, izvēli, 

radošās izpausmes. Mācīšanās rezultativitāte ir atkarīga no katra iesaistītā subjekta 

personīgās ieinteresētības, viņa izziņas procesu un gribas īpašībām, no prasmes 

sadarboties. To ietekmē arī ārējie nosacījumi, t.i., studiju procesa organizācija, fiziskā 

un psiholoģiskā vide.  

 Studiju rezultāti  un individuālie sasniegumi ir attiecīgā studiju perioda 

noslēgumā sagaidāmo rezultātu formulējums kompetenču veidā, kas studējošajam 

jāzina un/vai jāprot veikt. To aktualizācija saistīta ar Boloņas procesa dalībvalstu 

kvalifikāciju ietvarstruktūru izveidi, kuru izstrāde jāpabeidz līdz 2010.gadam. Saskaņā 

ar Eiropas darba grupas vienošanos, studiju rezultāti netiek formulēti kā ”minimālie 

standarti”, bet kā vidēji sagaidāmais rādītājs. Studiju rezultātu noteikšanas mērķis 

augstskolu, valstu un starptautiskajā līmenī ir uzsvērt un veicināt saistību starp 

mācīšanu, mācīšanos un vērtēšanu, precīzāk fokusēt mācīšanās virzienu, veicināt uz 

studentu centrētu pieeju, pilnveidot programmu izstrādi, uzlabot kvalitāti, palīdzēt 

kvalitātes nodrošināšanā, palīdzēt veidoties ”standartiem” (Adam, 2005). Vispārīgie 

studiju rezultāti izriet no Latvijas MK noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības 

standartu un par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu 

(2001). Studiju programmas tiek veidotas tā, lai nodrošinātu vispārīgo un nozarei 

raksturīgo studiju rezultātu sasniegšanu. Līdz ar to, katra konkrētā apgūstamā studiju 

kursa vai profesionālās prakses programma arī pakārtojas konkrētam mērķim sasniegt 

noteiktos studiju rezultātus (skat. 9.pielikumu). 

 Latvijas nacionālā ietvarstruktūra uzskatāmi balstās uz studiju rezultātiem, kā 

pamatu izmantojot Dānijas kompetenču profilu, kurš piemērojams arī mūsu izglītības 

sistēmas pakāpēm (Rauhvargers, 2005). Profesionālais bakalaurs iegūst savas 

kompetences attīstībā bāzētās un ar pētniecību saistītās studijās un dialogā ar darba 

devējiem obligātās prakses perioda laikā. Profesionālajam bakalauram piemīt 

nepieciešamās pamatzināšanas, kā arī attiecīgajā profesijā izmantojamo centrālo 

disciplīnu un metodiku izpratne (skat. 2.2.1.1.tab.). 
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2.2.1.1. tabula Profesionālā bakalaura kompetences (Rauhvargers, 2005) 

Intelektuālās kompetences: 
- aprakstīt, formulēt un komunicēt ar profesiju saistītus aspektus un tālākas darbības 

iespējas; 
- teorētiski analizēt ar profesiju saistītus jautājumus un ņemt tos vērā praksē; 
- strukturēt savu tālāko mācīšanos. 

Profesionālās un akadēmiskās kompetences: 
- savas disciplīnas ietvaros izmantot un izvērtēt dažādas metodikas; 
- demonstrēt savas profesijas galveno disciplīnu, teoriju metodiku un uzskatu izpratni; 
- dokumentēt, analizēt un izvērtēt dažādas praktiskās pieejas savā disciplīnā; 
- izmantot pētījumus un jaunākos sasniegumus savas praktiskās darbības pilnveidei. 

Praktiskās kompetences: 
- praksē pierādīt profesionālās iemaņas – ir gatavs UZREIZ praktiski veikt 

profesionālos pienākumus; 
- pieņemt un pamatot savā speciālajā kompetences jomā balstītus lēmumus; 
- demonstrēt personīgo godīgumu un darboties profesionālās ētikas ietvaros; 
- strādāt kopā ar citiem gan savā jomā, gan ārpus tās; 
- piedalīties eksperimentālos darbos nozares attīstībai. 

  

 Patstāvīgu profesionālo darbību raksturo praktiskās kompetences, kuru apguve 

ir galvenais pedagoģiskās prakses uzdevums. To izvērtējums pedagoģiskajā praksē, 

atbilstoši prakses uzdevumiem, tiek veikts balstoties uz skolotāja profesijas standartā 

(Profesionālās izglītības centrs. Profesiju standarti, 2004) norādītajiem pienākumiem 

un uzdevumiem, vispārējām prasmēm un spējām skolotāja darbā (skat. 5.pielikumu). 

 Patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās un attīstība ir nepārtraukts, 

ciklisks process. Ja pieņem, ka profesijas standartā un citos izglītības politikas un 

stratēģijas plānošanas dokumentos noteiktie skolotāja pienākumi un veicamie 

uzdevumi nosaka profesionālās attīstības telpu, tad patstāvīga profesionālā darbība 

veidojas apgūstot šo telpu pakāpeniski. Tas ir: (1) apgūstot jaunus profesionālās 

darbības uzdevumus; (2) apgūstot līdzekļus, metodes katra jauna uzdevuma 

risinājumam, nostiprinot psiholoģiskās īpašības, zināšanas un prasmes, kas 

nepieciešamas šo uzdevumu risināšanai. Tādā veidā studenta profesionālo attīstību 

ietekmē praksē veicamie uzdevumi, prasības, indivīda aktivitātes līmenis profesijas 

apguvē. Tas nozīmē, ka patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās process noris 

ļoti individuāli, ir atkarīgs no ārējiem apstākļiem, ko nosaka objektīvie komponenti un 

galvenais, no paša studenta ieinteresētības un aktivitātes jeb subjektīvajiem 

komponentiem. 
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 Pamatojoties uz teorētiskām atziņām, studentu profesionālās sagatavošanas un 

līdz ar to arī patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās struktūra atbilst darbības 

pieejai, t.i., balstās studenta praktiskajā darbībā, kas vērsta uz studenta patstāvīgas 

profesionālās darbības veidošanu un ietver studenta iepriekšējo pieredzi kā zināšanu, 

prasmju un attieksmju kopu, sadarbības un refleksijas komponentus. Izmantotā 

pedagoģiskā koncepcija atklāj attīstības perspektīvu, veidojot izglītību kā pilsoniskās 

sabiedrības, ekonomikas un kultūras ilgtermiņa attīstības pamatu, nodrošinot ilgspējīgu 

tās izaugsmi, pārorientējoties no ”izdzīvošanas” uz attīstību. 

 
2. 2. 2. Pedagoģiskās prakses organizēšanas shēmas ekspertvērtējums 

  

 Izstrādātās pedagoģiskās prakses organizēšanas shēmas (skat. 2.2.1.1.att.) 

izvērtēšanai izmantota ekspertatzinumu metode, kas tiek lietota sociāli ekonomisko 

procesu izpētei un prognozēšanai. Tā ir lietpratēja veikta izpēte, kāda konkrēta 

jautājuma pārbaude, kurā nepieciešamas speciālas zināšanas jeb ekspertīze. 

Ekspertatzinuma metodi lieto: konkrētu prognožu izstrādāšanā par procesu kopumā vai 

kādas konkrētas jomas attīstību; novērtējot jau izstrādātās izglītības programmas, 

mācību materiālus, darbības modeļus u.c.; nosakot svarīgākos procesa virzības mērķus 

un labākos to sasniegšanas veidus; pētāmā objekta kvalitātes analīzei; vērtējot 

kvalitatīva rakstura faktorus, kas būtiski ietekmē objekta attīstību; nosakot 

nozīmīgākos faktorus, kas ietekmē pētāmā procesa attīstību vai kāda mērķa īstenošanu 

u.tml. (Millan, 2004). 

 Ekspertīzes īstenošanas posmi: 

 ekspertīzes procesa sagatavošana, 

 ekspertu izvēle un ekspertu grupas sastāva veidošana, 

 ekspertaptaujas organizēšana, 

 iegūto rezultātu statistiskā un saturiskā analīze, 

 ekspertīzes rezultātu apkopošana (Millan, 2004). 

 Pētījumā izmantota individuālā, slēgtā un neklātienes aptaujas forma. 

Individuālajās aptaujās eksperti piedalās neatkarīgi viens no otra. Slēgta tipa aptaujās 

ekspertu neinformē par citu ekspertu atbildēm. Neklātienes aptaujās anketas tiek 

aizpildītas individuāli, bez tiešas ekspertīzes organizētāju palīdzības (Millan, 2004).  
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 Ekspertu izvēli noteica atbilstošo respondentu akadēmiskā un profesionālā 

kompetence, pieredze skolotāju sagatavošanā augstskolās un prakses vietās. Pētījumā 

piedalījās četri eksperti no četrām Latvijas augstskolām (skat. 10.pielikumu). Eksperti 

iepazinās ar izstrādāto pedagoģiskās prakses organizēšanas shēmu studentu patstāvīgas 

profesionālās darbības veidošanai, tās teorētisko pamatojumu un aprakstoši izteica 

savu viedokli, norādot pedagoģiskās prakses struktūras piemērotību studiju 

organizācijā un topošo skolotāju profesionalitātes attīstībā. Eksperti izvērtējumu veica 

atbilstoši SVID analīzes metodikai, identificējot stiprās un vājās puses, kā arī iespējas 

un draudus pedagoģiskās prakses norisē (skat. 2.2.2.1.tab.). Šīs stratēģiskās analīzes 

metodes izvēle atbilst ekspertatzinumu metodes mērķim, kas ietver pašreizējās 

situācijas un attīstības iespēju novērtējumu skolotāju izglītībā, saistībā ar prakses 

organizatoriskās shēmas īstenošanas iespējām.  

SVID analīzes galvenais uzdevums ir pieejamo informāciju sadalīt iekšējos 

(stiprās un vājās puses) un ārējos (iespējas un draudi) faktoros. Analīzes rezultāti 

parāda, kuri faktori (stiprās puses un iespējas) var palīdzēt stratēģisko mērķu 

sasniegšanā, un kuri faktori (vājās puses un draudi) ir šķēršļi, kas jāpārvar vai 

jāsamazina to iedarbību (Caune et al., 1999). 

Eksperti atzinīgi novērtēja prakses organizatoriskās struktūras izstrādē 

izmantotās teorētiskās un organizatoriskās pamatnostādnes, t.i. kopveseluma un 

darbības pieejas aktualizēšanu; kompetenču pieeju studentu patstāvīgas profesionālās 

darbības attīstīšanā; sadarbības konteksta perspektīvu pedagoģiskajā procesā; 

studentcentrēta procesa mērķtiecīgu plānošanu; orientāciju uz studenta pašpieredzes 

aktualizēšanu; pētniecības aspektu respektēšanu patstāvīgas profesionālās darbības 

attīstīšanā. Organizatoriskā shēma tika atzīta kā labi izprotama, jo atveidojot kopveselu 

procesu, tā ir strukturēta, uzsverot atsevišķo komponentu saistību, ietekmi un virzību. 

Prakses norises kvalitāti sekmē darbības cikliskuma ievērošana, katrā posmā iekļaujot 

refleksiju, kurai ir liela nozīme individuālās profesionālās darbības analīzē un katra 

posma novērtēšanu, kas sniedz korekcijas turpmākajā darbībā. Procesa struktūrā 

pārliecinoši iestrādāta iespēja izmantot studentu iepriekšējo pieredzi jaunu zināšanu, 

prasmju apguvē; studiju procesā iesaistīto subjektu sadarbība un refleksija par darbību 

un tās rezultātiem, ar mērķi noteikt jaunus indivīda attīstības uzdevumus. 
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2.2.2.1.tabula. Pedagoģiskās prakses shēmas ekspertvērtējums 
Iekšējie faktori 

Stiprās puses: 
 skaidra organizācijas shēma, tās atsevišķo 

komponentu savstarpējā saistība, ietekme un 
virzība; 

 kopveseluma un darbības pieejas aktualizēšana; 
 orientēšanās uz kompetenču pieeju studentu 

profesionālās patstāvības attīstīšanā; 
 sadarbības konteksta perspektīva pedagoģiskajā 

procesā; 
 mērķtiecīgi plānots studentcentrēts  process; 
 integratīvo prasmju attīstīšana; 
 orientācija uz studenta pašpieredzes 

aktualizēšanu; 
 pētniecības aspektu respektēšana profesionālās 

patstāvības attīstīšanā; 
 ievērots darbības cikliskums (vairāki prakses 

posmi), kas sekmē realizācijas kvalitāti; 
 katrā posmā iekļauta refleksija, kurai ir liela 

nozīme individuālās profesionālās darbības 
analīzē; 

 katra prakses posma novērtēšana sniedz 
korekcijas nākošā posma  darbībā; 

 atbilst skolotāja profesionālā standarta izvirzītām 
prasībām; 

 nodrošināta teorijas un prakses sasaiste; 
 iestrādāta iespēja izmantot studentu iepriekšējo 

pieredzi jaunu zināšanu, prasmju apguvē 

Vājās puses: 
 neviennozīmīga profesionālās 

darba vides (skolas, u.tml.) 
gatavība (mērķis, ieinteresētība, 
pedagoģiskā procesa 
nodrošinājums, u.tml.); 

 praksē vērojamā studentu 
neadekvāta refleksija savas 
darbības izvērtēšanā, pašvērtējumā. 
Detalizētu kritēriju trūkums, 
studenta refleksijas apzināšanai. 

 

Ārējie faktori 
Iespējas: 
 attīstīt studentu  profesionālās patstāvības 

veidošanās specifiku atbilstoši satura dimensijai 
– konkrētajiem studiju prakses mērķiem un 
uzdevumiem (studiju gadam –  attiecīgajam 
studiju kursam); 

 pilnveidot koleģiālo sadarbību (students–
skolotājs)  sinerģijas līmenī, bagātinot studenta 
profesionālo identitāti; 

 bagātināt topošo pedagogu profesionalitātes 
līmeni; 

 cikliskuma princips dod iespēju katram 
studentam to pielāgot savai individualitātei 
(subjektīvie un objektīvie faktori); 

 Prakses organizācijas shēmu var radoši 
papildināt ievērojot tās būtību; 

 procesa norise pielāgojama dažāda laika (ilguma) 
periodiem; 

 iespēja izstrādāt kvalitatīvās atšķirības katram no 

Draudi: 
 studenta pieredzes un pedagoģisko  

prasmju nepietiekamais līmenis; 
 neadekvāts studenta 

pašnovērtējums; 
 motivācijas trūkums; 
 profesionālās patstāvības 

kvalitātes noturīgums; 
 subjektīvu vai objektīvu faktoru 

radītās izmaiņas individuālajā 
attīstības un studiju programmas 
mērķī; 

 profesionālās darba vides izmaiņas 
ekonomisko un politisko pārmaiņu 
rezultātā; 

 apmaksāto kontaktstundu limits 
docētāju un skolotāju slodzēs, 
kuras atvēlētas studentu 
pedagoģiskajai praksei, lai varētu 
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prakses posmiem; 
 iespēja izstrādāt prasības docētajiem un 

skolotājiem studentu prakses vadīšanai. 

nodrošināt izstrādātā modeļa 
kvalitatīvu īstenošanu. 

  

Kopumā pedagoģiskās prakses īstenošana nodrošina teorijas un prakses sasaisti, 

studenta individuālās attīstības un studiju programmas mērķu sasniegšanu.  

Eksperti saskata iespējas, izmantojot prakses organizācijas struktūru, attīstīt 

studentu patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās specifiku atbilstoši satura 

dimensijai, t.i., konkrētajiem studiju prakses mērķiem un uzdevumiem (studiju gadam 

– attiecīgajam studiju kursam), pilnveidot koleģiālo sadarbību (students–skolotājs) 

sinerģijas līmenī, bagātinot studenta profesionālo identitāti; iesaistīto subjektu 

profesionalitātes līmeni. Shēmas cikliskums dod iespēju to pielāgot katra studenta 

individualitātei (subjektīvie un objektīvie faktori), turklāt shēmu var radoši papildināt, 

ievērojot tās būtību. Izstrādātā organizatoriskā struktūra dod norādes prakses 

metodisko materiālu pilnveidei (prasības docētajam un skolotājam studentu prakses 

vadīšanai u.tml.), kvalitatīvo atšķirību izstrādei katram prakses posmam. 

 Ekspertu vērtējumā bažas rada profesionālā darba vides (skola u.tml.) gatavība 

pilnvērtīgi nodrošināt nepārtrauktu patstāvīgas profesionālās darbības komponentu 

realizāciju, ko ietekmē ekonomiskās un politiskās pārmaiņas, apmaksāto 

kontaktstundu limits docētāju un skolotāju slodzēs, kuras atvēlētas studentu 

pedagoģiskajai praksei. Sekmīgu prakses norisi un studiju rezultātu sasniegšanu var 

apdraudēt: studenta pieredzes un pedagoģisko prasmju nepietiekamais līmenis; 

neadekvāts studenta pašnovērtējums; motivācijas trūkums; atbalsta un iedrošinājuma 

nepietiekamība praksē; subjektīvo vai objektīvo faktoru radītās izmaiņas individuālā 

attīstības un studiju programmas mērķī.  

 Pedagoģiskās prakses organizācijas shēmas izvērtējuma rezultāti turpmāk 

izmantoti ieteikumu izstrādē studentu profesionālās patstāvības veidošanai 

pedagoģiskajā praksē.  

 Apkopojot teorētisko analīzi par pedagoģisko praksi kā līdzdalības darbības 

pētījumu, kas veikta monogrāfijas otrajā nodaļā, gūtas atziņas, kas ir nozīmīgas 

pedagoģiskās prakses organizācijā, lai sasniegtu profesionālās izglītības mērķi un 
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rezultātu – personības attīstību, tai skaitā, personības profesionālo attīstību, kas studiju 

procesā izpaužas kā studenta patstāvīga profesionālā darbība praksē. 

 Darbības pieejas teorētiskā analīze apliecina būtiskākos studiju procesa 

nosacījumus, kas sekmē studentu patstāvīgas profesionālās darbības veidošanos 

pedagoģiskajā praksē:  

 Darbības pieejas struktūra pamato pedagoģiskās prakses organizācijas posmu 

mērķis–process–rezultāts izmantošanu mērķtiecīgā studiju darbībā, kas ir 

attīstībā esoša sistēma attiecībā uz subjektu (students) un procesa organizāciju 

(studiju programma, metodes, prakses uzdevumi u.tml.);  

 Līdzdalības darbības pētījuma atbilstību pedagoģiskās prakses norisei apliecina 

tā būtība:  

- darbības pētījuma mērķis ir dziļāk izprast profesionālo praksi, bagātināt 

iesaistīto dalībnieku kapacitāti un iespējas izzināt notiekošo kvalitātes 

uzlabošanai;  

- profesionālās prakses pētījumā subjekti izzina sevi (sadarbībā viens ar otru 

un citiem);  

- pētījums ir kritiski informējošs, aktīvs, uz darbību orientēts;  

- profesionālās prakses pētījuma rezultāts nav galējais sasniegums. Tas ir 

domāšanas ceļš par mācīšanu un mācīšanos, lai sekmētu nemitīgus 

uzlabojumus. 

 Pedagoģiskās prakses organizācijas struktūra aktualizē visu studenta patstāvīgas 

profesionālās darbības kritēriju: funkcionālo, refleksijas un komunikatīvo 

prasmju un darbības motīvu izpausmes un attīstības iespējas profesionālās 

darbības vidē. Tās pamatā ir aktīva subjekta darbība, kritiskās domāšanas 

attīstība profesionālo zināšanu un prasmju apguvē, kas noris studiju procesā 

iesaistīto subjektu mijdarbībā;  

 Pedagoģiskās prakses norises shēma atspoguļo studentu patstāvīgas 

profesionālās darbības veidošanās procesu, kas notiek subjektīvo un objektīvo 

komponentu mijiedarbībā, kas izpaužas kā organizēta ārējo apstākļu radīšana, 

to funkcionēšana, lai nodrošinātu subjektīvo komponentu (mērķis, vispārējās 
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prasmes, profesionālās zināšanas, prasmes, motīvi un vērtības) kvalitatīvas 

izmaiņas profesionālās darbības procesā; 

 Izglītības mērķu sasniegšanai pedagoģiskās prakses organizācijā jānodrošina 

noteiktas pedagoģiskās iespējas, jeb didaktiskie principi. Tie ir: personiskajā 

dimensijā: izvēles, radošās aktivitātes, patstāvības un atbildības princips; 

sociālajā dimensijā – sadarbības princips; studiju (pedagoģiskās prakses) satura 

dimensijā: integrācijas, refleksijas, sistemātiskuma, nepārtrauktības, 

saprotamības, kompensācijas un kontroles princips. 

 Aktualizētā studiju norises struktūra, pieeja izglītības un apmācības procesiem, 

novērtējot katra individualitāti un savdabīgumu, respektējot un attīstot talantus, 

mācot uzņemties risku un mācīties no savām kļūdām, virza uz jaunu 

mūsdienīgu humānpedagoģiskā procesa kvalitāti, kas pamato cilvēcisko 

vērtību, pašrefleksijas un sadarbības lomu mainīgajos sociālās un ekonomiskās 

situācijas apstākļos.  

 Nākamajā nodaļā analizēta studentu patstāvīgas profesionālās darbības 

izpratnes un tās veidošanās nosacījumu izpēte, kas ietver studentu, skolotāju prakses 

vadītāju un docētāju viedokļu analīzi, Rēzeknes Augstskolas otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmas Mājturības/mājsaimniecības un biznesa 

ekonomisko pamatu skolotājs ar vienu papildspecialitāti darbam arodskolā studentu 

patstāvīgas profesionālās darbības kritēriju rādītāju noteikšanu gadījumu izpētē. 
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3. STUDENTU PATSTĀVĪGAS PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS 

VEIDOŠANĀS IZPĒTE UN REZULTĀTI 

 

3.1. Pētījuma programmas pamatojums 
 

Paaugstinot augstākās profesionālās izglītības efektivitāti, reaģējot uz mainīgo 

sociāli ekonomisko situāciju, radot apstākļus izglītības ilgtspējīgai attīstībai, 

vienlaicīgi saglabājot saskaņotību dažādos izglītības īstenošanas līmeņos, tiek 

veicinātas studējošo mūžizglītības perspektīvas, stiprināta sadarbība starp 

ieinteresētajām pusēm, popularizēti kvalitātes uzlabojumi visos līmeņos. 

Studenta patstāvīgas profesionālās darbības būtības teorētiskais pamatojums, 

profesionālās darbības struktūras izpēte un studenta patstāvīgu profesionālo darbību 

ietekmējošo faktoru noteikšana, kas izmantota pedagoģiskās prakses organizatoriskās 

struktūras izstrādē, norāda studiju procesa balstus, t.i., funkcionālās, refleksijas un sadarbības 

prasmes, kuru īstenošana vienotībā un attīstībā virza uz personības profesionālo 

pašrealizāciju. 

 Studentcentrētas izglītības galvenais uzdevums ir profesionālā veidošanās – 

personības attīstība izglītības procesā, veicot profesionālo darbību. Personības 

attīstības objekti ir tās integrālie raksturojumi: sociāli profesionālā veidošanās un 

virzība, kompetence, profesionāli nozīmīgās īpašības un psihofizioloģiskās īpašības. 

Par studentcentrētās profesionālās izglītības sistēmveidojošo faktoru kļūst personas 

profesionālā veidošanās un attīstība visu subjektu mijdarbības organizācijas procesā, 

ņemot vērā to iepriekšējo pieredzi, personības īpatnības, studiju, profesionālās prakses 

vides specifiku (Зеер, 2006: 267). 

 Studentcentrētajos pētījumos mūsdienu pedagoģijā izkristalizējas divi 

pētniecības virzieni – tiek pētīta studentu mācīšanās pieredze kā intelektuālās un 

morālās izaugsmes avots, kā arī studējošo jauniešu sociālā pieredze sabiedrības 

demokratizācijas kontekstā. Pirmā no minētajām pētījumu grupām uzmanību akcentē 

tieši uz studiju procesa norisēm, savukārt, otrā grupa pēta arī studiju procesa 

daudzveidīgos kontekstus (Rubene, 2004:119). Studentcentrētā pieeja atbilst 

humānpedagoģijas būtībai, sociālā konstruktīvisma, darbības pieejai studiju procesā.  
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 Darbības pētījumu var definēt kā pašrefleksijas veida pētījumu, ko veic 

dalībnieki sociālajās situācijās, lai uzlabotu savu praksi, prakses izpratni un situācijas, 

kurās prakse norisinās (Carr & Kemmis, 1986). Tas iedrošina praktiķus, vadītājus un 

pētniekus atklāt problēmas darbības procesā un paaugstināt iniciatīvu pārmaiņām un 

uzlabojumiem (Hart & Bond, 1995). 

 Pētnieciskās darbības galarezultāts ir pētījums, kas ir sistemātiska, kontrolēta, 

empīriska un kritiska dabas un sabiedrības parādību izpēte (Kristapsone, 2008: 71). 

 Pētījums ietver teoriju izpēti par pētījuma priekšmetu – studenta patstāvīgas 

profesionālās darbības veidošanos, kā arī studiju procesa (pedagoģiskās prakses) 

organizatorisko pieeju teorētisko analīzi, struktūras izstrādi un empīrisko studentu 

patstāvīgas profesionālās darbības izpratnes un tās veidošanās nosacījumu izpēti. 

Empīriskā pētījuma programma ietver: pētījumam atbilstošas metodoloģijas izvēli, 

pētījuma jautājumu formulēšanu, instrumentu izvēli datu ieguvei, pētījuma izlases 

izveidi, datu analīzes metožu izvēli, datu interpretāciju un iegūto rezultātu 

atspoguļošanu, iegūto datu validitātes noteikšanu, zinātniskās ētikas ievērošanu. 

 Teoriju analīzes un veiktās izpētes rezultātā izveidota pedagoģiskās prakses 

organizatoriskās struktūras shēma studentu patstāvīgas profesionālās darbības 

veidošanai, formulēti patstāvīgas profesionālās darbības kritēriji un rādītāji, izstrādāti 

ieteikumi studiju programmu veidotājiem un studiju procesa organizētājiem (skat. 

3.1.1.att.). 

 
 

3.1.1.att. Pētījuma struktūra 

Teorijas izpēte par pētījuma priekšmetu 

Kategoriju definēšana empīriskā materiāla interpretēšanai 

Pētījuma datu strukturēšana 

Pētījuma datu ieguve un analīze 

Jauna teorētiskā konstrukcija 
Pedagoģiskās prakses organizatoriskā struktūra studentu patstāvīgas profesionālās 

darbības veidošanai  
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Pārskats par pētījuma metodiku apkopots 3.1.1.tabulā. Tās detalizēta analīze 

veikta pētījuma analīzes gaitā. 

3.1.1.tabula. Pētījuma metodika 
Pētījuma 
mērķis 

Pētījuma jautājums Datu 
ieguves 
metodes 

Datu analīzes 
metodes 

Pētīju-
ma 

avots 
Pedagoģiskās 
prakses 
organizatoris-
kās struktūras 
izvērtējums 

 Kādas ir izstrādātās prakses 
organizatoriskās struktūras 
stiprās, vājās puses, iespējas 
un draudi ieviešanas un 
realizācijas procesā? 

Ekspert-
atzinumu 
metode 
(aptauja) 

SVID analīze Eksperti 

Studentu 
patstāvīgas 
profesionālās 
darbības 
izpratnes un 
tās veidošanās 
nosacījumu 
izpēte 
pedagoģiskajā 
praksē 

 Kas ir studentu patstāvīga 
profesionālā darbība? 

 Kā studenta personības 
iezīmes ietekmē patstāvīgas 
profesionālās darbības 
veidošanos? 

 Kas sekmē un kas kavē 
patstāvīgas profesionālās 
darbības veidošanos studijās 
un pedagoģiskajā praksē? 

 Kā students vērtē savas 
patstāvīgās profesionālās 
darbības attīstību metodiskās 
un pirmsdiploma prakses 
kontekstā? 

Strukturētas 
intervijas 

Kodu biežuma 
analīze; 
Kontentanalīze 

Studenti 
 
Skolotā-
ji-
prakses 
vadītāji 
 
Docētāji 

Vispārējo 
prasmju kā 
profesionālo 
prasmju 
veidošanās 
pamatnosacī-
juma izpēte 

 Kāds ir profesionālajām 
prasmēm atbilstošo studenta 
vispārējo prasmju potenciāls? 

 Kā prasmju rādītājus ietekmē 
studentu vecums, studiju 
gads? 

Aptauja Frekvenču 
biežuma 
analīze, 
Stjūdenta tests, 
Kolmogorova-
Smirnova Z 
kritērijs, 

Studenti 

Studentu 
patstāvīgas 
profesionālās 
darbības 
kritēriju 
rādītāju 
līmeņu 
noteikšana 

 Kāds ir studenta refleksijas 
prasmju līmenis? 

 

Gadījumu 
analīze 
(Aptauja, 
Dokumentu 
izpēte, 
Intervijas) 

Sparka-Langera 
testa analīze, 
Kontentanalīze 

Prakses 
atskaites 
 
Studenti 

 Kāds ir studenta funkcionālo 
prasmju līmenis? 

Gadījumu 
analīze 
(Aptauja, 
Intervijas) 

Kontentanalīze 

 Kāds ir studenta 
komunikatīvo prasmju 
līmenis? 

Gadījumu 
analīze 
(Aptauja, 
Intervijas) 

Kontentanalīze 
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 Pētījuma bāzes raksturojums. Pētījuma bāzi veido 215 respondenti: 196 

Rēzeknes Augstskolas (RA) Pedagoģijas fakultātes (PF) 1.–5.st.g. profesionālā 

bakalaura un 1.st.g. maģistra studiju programmu studenti, 7 skolotāji prakses vadītāji, 

8 docētāji (RA, DU), 4 eksperti (DU, LiepU, LU, LLU). 

 Studentu patstāvīgas profesionālās darbības izpratnes un tās veidošanās 

nosacījumu izpēte veikta intervējot 11 piektā studiju gada RA PF Mājturības un 

biznesa ekonomisko pamatu skolotāja specialitātes studentus, septiņus skolotājus 

prakses vadītājus un astoņus docētājus. Studentu grupas izvēli noteica studiju 

programmas realizācijas pakāpe, t.i. piektā studiju gada noslēgums, kad veikti visi 

pedagoģiskās prakses posmi, apgūti studiju kursi, tādējādi studenti ir spējīgi novērtēt 

savas patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās dinamiku profesionālās 

izglītošanās kontekstā. Studiju programmas izvēli noteica autores pieredze darbā ar šīs 

programmas studentiem, docējot studiju kursus un vadot pedagoģisko praksi. Šajā 

izpētes posmā iesaistīti 11 studenti vecumā no 22 līdz 25 gadiem. Dzimumu 

sadalījums – septiņas sievietes un četri vīrieši.  

 Skolotāju prakses vadītāju izlase veidota pēc ērtuma metodes, izlasē iekļaujot 

mājturības un tehnoloģiju un biznesa ekonomisko pamatu priekšmeta skolotājus, kas 

regulāri sadarbojas ar RA, vairākkārt ir vadījuši dažādu Latvijas augstskolu studentu 

pedagoģiskās prakses un “ir gatavi piedalīties pētījumā” (Geske, Grīnfelds, 2006: 

184). Respondenti pārstāvēja divas pilsētas vidusskolas. Izlases vecums svārstījās no 

30 līdz 42 gadiem. Respondentu darba stāžs ir no sešiem līdz 19 gadiem (skat. 3.1.2. 

att.). 
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3.1.2.att. Skolotāju prakses vadītāju darba pieredze 
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Tika intervēti divi vīrieši un piecas sievietes. Šie skolotāji skolā māca vienu vai 

vairākus mācību priekšmetus (skat. 3.1.2. tab.). 

3.1.2.tabula. Skolotāju prakses vadītāju specializācija 

Nr. Skolotāja 
identifikācijas 

kods 
Mācību priekšmets 

1.  SKPV_01 Mājturība un tehnoloģijas ar izvēli tekstila tehnoloģijās 
2.  SKPV_02 Mājturība un tehnoloģijas ar izvēli koka un metāla darbu tehnoloģijās 
3.  SKPV_03 Biznesa ekonomiskie pamati 
4.  SKPV_04 Mājturība un tehnoloģijas ar izvēli tekstila tehnoloģijās 
5.  SKPV_05 Mājturība un tehnoloģijas ar izvēli koka un metāla darbu tehnoloģijās; 

Tehniskā grafika 
6.  SKPV_06 Mājturība un tehnoloģijas ar izvēli tekstila tehnoloģijās; 

Bioloģija; Dabaszinības 
7.  SKPV_07 Mājturība un tehnoloģijas ar izvēli tekstila tehnoloģijās 

 

Patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās izpratnes un izpētes posmā tika 

intervēti seši RA PF un divi DU Mūzikas un mākslu fakultātes docētāji. Septiņi no 

astoņiem pētījumā iesaistītajiem docētājiem vada studentu pedagoģisko praksi vai tās 

atsevišķus posmus. Diviem no intervētajiem docētājiem ir doktora grāds pedagoģijā, 

pieciem – maģistra grāds, vienam – augstākā profesionālā izglītība. Pedagoģiskā darba 

stāžs augstskolā ir robežās no 8 līdz 15 gadiem. Sešiem respondentiem ir bijusi 

pedagoģiskā darba pieredze skolā (skat. 3.1.3.att.). 
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3.1.3.att. Izpētē iesaistīto docētāju darba pieredze  

 Vispārējo prasmju kā profesionālo prasmju veidošanās pamatnosacījuma izpētē 

iesaistīto izlasi veido 196 respondenti (skat. 3.1.3.tab.).  
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3.1.3.tabula. Aptaujas respondentu pārskats 

Studiju 
programma 
un līmenis 

St.g. 
Studentu 

skaits 

Vecums 
Sievietes Vīrieši 18-25 26-35 36-

.. 
Ppam bak. 
 
 
 
 

Kopā 

1. 27 20 5 2 27 0 
2. 7 7 0 0 6 1 
3. 4 4 0 0 4 0 
4. 6 1 5 0 6 0 
5. 15 7 3 5 15 0 
 59 39 13 7 58 1 

Pmajt bak. 
 
 
 
 

Kopā 

1. 4 3 1 0 2 2 
2. 18 8 5 5 11 7 
3. 19 11 3 5 7 12 
4. 14 3 4 7 8 6 
5. 13 13 0 0 8 5 
 68 38 13 17 36 32 

Psoc bak. 
 
 

Kopā 

1. 8 8 0 0 8 0 
2. 3 3 0 0 3 0 
3. 1 1 0 0 1 0 
 12 12 0 0 12 0 

Pspec bak 4. 13 1 3 9 12 1 
VD 1.līm. 

 
Kopā 

1. 14 12 1 1 10 4 
2. 12 12 0 0 11 1 
 26 24 1 1 21 5 

Hszgp bak. 2. 6 6 0 0 5 1 
Mkk mag. mag. 12 2 3 7 11 1 
Pavisam kopā  196 122 33 41 155 41 

 

 Tie ir studenti vecumā no 18 līdz 62 gadiem. Dzimumu sadalījums: 155 sievietes 

(78%) un 41 vīrietis (22%). Izlasē iekļauti RA PF studenti, kuri apgūst pedagoģiskā 

darba specialitātes pilna vai nepilna laika studijās un Vides dizaina programmas 

studenti (studiju programmu nosaukumu atšifrējumus skat. 1.pielikumā): 53 – 1.st.g. 

studenti, 46 – 2.st.g. studenti, 24 – 3.st.g. studenti, 33 – 4.st.g. studenti, 28 – 5.st.g. 

studenti un 12 – 1.st.g. maģistra programmas studenti (skat. 3.1.4.att.). 
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3.1.4.att. Studentu izlases sadalījums pa studiju posmiem  

 Pedagoģiskās prakses organizācijas struktūras izvērtējumu veica četri eksperti, 

kas pārstāvēja četras Latvijas universitātes (DU, LiepU, LLU, LU) (skat. 

10.pielikumu). 

 Veidojot pētījuma bāzi, lietota izlases metode, kas ”ir viena no statistiskās 

pētīšanas metodēm, pēc kuras iespējams, novērojot tikai daļu no pētāmā objekta 

vienībām, iegūt reprezentatīvus, zinātnes un prakses vajadzībām noderīgus, pētāmo 

objektu raksturojošus, vispārinošus rādītājus” (Lasmanis, 2002: 107).  

 Datu validitāte. Pētījuma ticamība attiecas uz iespējamību, ka, veicot atkārtotu 

pētījumu, iespējams iegūt līdzīgus rezultātus. Pētījuma ”validitātei ir divi veidi: 

internālā (iekšējā) validitāte un eksternālā (ārējā) validitāte. [..] Pētījuma iekšējā 

validitāte raksturo iespējamību, ka konstatētās attiecības starp atkarīgo un neatkarīgo 

mainīgo ir īstas un nav, piemēram, kāda cita neatklāta faktora iespaids. Pētījuma ārējā 

validitāte raksturo pakāpi, kādā pētījuma rezultāti varētu tikt pārnesti uz citu, no 

pētījuma apstākļiem atšķirīgu vidi, īpaši uz reāliem dzīves apstākļiem” (Kroplijs & 

Račevska, 2004: 27, 28).  

 Iegūto rezultātu ticamību, ko raksturo stabilitāte un apstiprinātspēja, nodrošina 

pētnieku grupu iesaistīšanās pētījuma datu ieguvē un apstrādē. Kvalitatīvā pētījuma 

norisē pētnieku grupā tika precizēti kodi interviju apstrādei un tika veikta interviju un 

prakses atskaišu kodēšana. Kvalitatīvās pieejas priekšrocības – atklātība un 

mijiedarbība ar pētījumā iesaistītajiem dalībniekiem (Miles & Huberman, 1994; 

Kroplijs & Račevska, 2004), apstiprinājās studentu, docētāju un skolotāju intervijās.  



 81

 Pētījumā tika izmantota kvalitatīvo un kvantitatīvo metožu kombinēšana, kā arī 

dažādu atšķirīgu avotu izmantošana datu iegūšanai vispār, kas mūsdienu pētniecībā 

tiek saukta par triangulācijas paņēmienu. Kā norāda A.Kroplijs (Cropley, 2002), 

komplicētā pētniecības prakse veicina pētnieku pievēršanos triangulācijai, t.i., vairāku 

metožu, datu avotu, arī citu pētnieku iesaistīšanai, lai paaugstinātu pētniecisko 

atzinumu drošticamību. 

 Pētījumā statistiskie datu veidi, t.i. aptauja, kā arī statistisko hipotēžu pārbaude, 

nodrošina augsti labvēlīgu ticamību un iekšējo validitāti, bet savukārt aprakstošie dati, 

t.i. respondentu intervijas, pedagoģiskās prakses atskaites, to kontentanalīze nodrošina 

augsti labvēlīgu ārējo validitāti.  

 Tika veikta arī aptaujas satura piemērotības analīze, izmantojot Kronbaha alfa 

testa metodi, lai noteiktu jautājumu atbilstību. Derīguma analīze tika veikta sākumā ar 

respondentu nelielu skaitu un pēc jautājumu atlases pētījums turpināts (Kronbaha alfa 

piemērotības analīze, 2007). Iegūto datu ticamību pamato arī aprēķinātā p-vērtība 

statistiskajos testos un izvēlētais 95% ticamības līmenis (Lasmanis, 2002). 

 Turpmāk analizēta empīriskā pētījuma norise un iegūtie rezultāti. 

 
3.2. Studentu patstāvīgas profesionālās darbības izpratnes un tās 

veidošanās nosacījumu izpēte pedagoģiskajā praksē 
 

 Empīriskā pētījuma mērķis ir studentu patstāvīgas profesionālās darbības 

izpratnes un tās veidošanās nosacījumu izpēte pedagoģiskajā praksē. Empīriskā 

pētījuma norise notika trīs posmos: 

1. posms – 11 RA PF Mājturības un biznesa ekonomisko pamatu skolotāja 

specialitātes piektā studiju gada (5.st.g.) studentu intervijas; 

2. posms – 7 skolotāju prakses vadītāju intervijas; 

3. posms – 8 docētāju intervijas (2 – DU, 6 – RA). 

 
3.2.1. Studentu patstāvīgas profesionālās darbības izpratnes empīriskā izpēte 

 
 Studentu patstāvīgas profesionālās darbības izpratnes empīriskā izpēte veikta 

2007./2008. st.g. pavasara semestrī (maijs, jūnijs) un 2008./2009. st.g. rudens semestrī 

(novembris). 
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 Pētījumā iesaistīti vienpadsmit otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmas Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu 

skolotājs ar vienu papildspecialitāti darbam arodskolā piektā studiju gada studenti.  

 Pētījuma uzdevums: noskaidrot studentu skatījumu par savu patstāvīgo 

profesionālo darbību pedagoģiskajā praksē, tās dinamiku, nepieciešamo profesionālo 

zināšanu un prasmju potenciālu, pedagoģiskās prakses norisi, un tās pilnveidi, studenta 

attieksmi pret izvēlēto profesiju (Strode, 2010).  

 Augstskolu pedagoģijā biogrāfisko pētniecību izmanto, lai pētītu studentu 

mācīšanās/studēšanas pieredzi indivīda pašrealizācijas iespēju kontekstā, lai noteiktu 

viņa intelektuālās, sociālās un morālās izaugsmes nosacījumus. Izmantojot kvalitatīvās 

pētniecības metodes, biogrāfijās tiek pētīts, kā students īpašā veidā nosaka personīgā 

progresa attīstības formas, kurās tas funkcionē intelektuāli, kurās veido vērtību 

izpratni, konstruē savu dzīves pasauli (Hounsell, 1995, citēts no Rubene, 2004: 171). 

 Nepieciešamie studēšanas biogrāfiju dati iegūti ar naratīvās intervijas metodi. 

2008.gada maijā audio ierakstā tika fiksēti 11 studentu stāstījumi, kuros viņi 

komentēja savu profesionālo prasmju izpausmes pedagoģiskajā praksē, vērtējot 

prasmju veidošanos un attīstību, norādot to apguves uzlabošanas iespējas praksē un 

studijās augstskolā. Tālākajā pētījuma gaitā veikta interviju materiālu dokumentācija, 

t.i., transkripcija, atbilstoši datu apstrādei nepieciešamajām prasībām. Interviju 

interpretācijas veiktas 2008.gada jūnijā divu pētnieku grupā.  

 Intervijās piedalījās 5. st.g. studenti, kas tika iesaistīti arī vispārējo prasmju 

aptaujas pētījumā. Tie ir vienas akadēmiskās grupas studenti, kas guvuši līdzvērtīgu 

teorētisko un praktisko sagatavotību studiju nodarbībās. Šāda izvēle palīdz atklāt 

studentu atšķirīgo patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās pieredzi, kas balstās 

uz individuālajām personības īpatnībām, personiski nozīmīgiem studiju programmas 

izvēles motīviem. Intervijas tika veiktas augstskolas telpās, individuāli ar katru 

studentu. Katras intervijas ilgums ir aptuveni 20 min. 

 Interpretācijās iegūtie materiāli fiksēti kopsavilkumu formā, kas ilustrēti ar 

interviju fragmentiem, satura vienībām atbilstošo kategoriju un jēdzienu atlasi. 

Studentu interviju identifikācijas apzīmējumi atbilst aptaujas datu identifikācijai 
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SPSS15 programmā, kur attiecīgās grupas numurs ir 15 un burtu apzīmējumi A, B, C, 

utt. norāda katru atsevišķo šīs grupas studentu.  

 Interviju jautājumi sastādīti atbilstoši prakses kopvērtējuma tabulā ietvertajiem 

skolotāja profesionālo pienākumu veikšanas kritērijiem, kas atbilst skolotāja profesijas 

standartā uzrādītajiem skolotāja pienākumiem, kas ir piemēroti studenta 

profesionālajai darbībai pedagoģiskajā praksē. Praksi beidzot, students un skolotājs 

prakses vadītājs kritērijus izvērtē atbilstoši pieciem līmeņiem pēc prasmes 

izmantošanas biežuma (skat. 5.pielikumu). Tā kā komentāri un ieteikumi par izvēlēto 

vērtējuma līmeni prakses laikā šajā tabulā vairākumā gadījumu aizpildīti formāli vai 

arī vispār netiek ierakstīti, tad intervijas mērķis ir noskaidrot studentu pašvērtējumu 

par atbilstošajām zināšanām un prasmēm skolotāja profesionālo uzdevumu veikšanā, 

patstāvīgas profesionālās darbības veidošanos pedagoģiskajā praksē. Tika izmantota 

strukturēta intervija, kuru veido speciāli sagatavoti jautājumi (skat. 6.pielikumu). 

”Šādām intervijām ir konkrētas priekšrocības. Tās rada iepriekš strukturētu 

informāciju, ir mazāk laikietilpīgas un vieglāk analizējamas” (Kristapsone, 2008: 265).  

 Interviju analīzes mērķis ir identificēt cilvēku lietotos vispārinātos jēdzienus vai 

dimensijas, kas ļauj viņiem izprast savu stāvokli, un attiecināt tos uz izziņas 

priekšmetu un pastāvošajām psiholoģijas un izglītības teorijām (Kroplijs & Račevska, 

2004: 114). Kontentanalīzē tika identificētas studentu patstāvīgas profesionālās 

darbības kritērijus raksturojošās kategorijas. 

 Pētījumā interpretācijas veiktas balstoties uz maksimālās un minimālās 

konsekvences principu, t.i., izvēloties divus atšķirīgus studentu attieksmes un 

pedagoģiskajā praksē gūtās patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās pieredzes 

variantus (Miles & Huberman, 1994). Pirmo izvēlēto gadījumu raksturo studentes 

vienaldzība, neieinteresētība profesijas apguvē (15A), otro – atvērta, pozitīva nostāja 

profesionālo prasmju apguvē un izmantošanā (15D).  

Studente 15A studiju programmas izvēli pamato ar interesi par rokdarbiem. 
Saistījusi arī iespēja studēt budžeta grupā. Studiju laikā doma kļūt par skolotāju ir 
mainījusies. Stundu plānošanu spēja veikt tikai ar skolotājas prakses vadītājas 
palīdzību. 15A savu plānošanas prasmju attīstību nesaskata. Domā, ka palīdzēt varētu 
stundu plānu rakstīšana studiju procesā, kaut arī, par to nav pārliecināta. Salīdzinot ar 
metodisko praksi, domā, ka bija ”vieglāk, jo tas bija darīts, tā pati skola”. 15A atzīst, ka 
trūkst zināšanu par metožu lietošanu, un nepieciešams pašai vairāk strādāt patstāvīgi. 
Nespēj komentēt metožu izvēles prasmju attīstību metodiskajā un pirmsdiploma 
praksē. Iespējas šo prasmju attīstīšanai saskata eksperimentālajā darbībā, skolotāja 
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darba analīzē. Atzīst, ka skolotāji ”strādā vienveidīgi, tradicionāli”. 15A vienaldzīgi 
izsakās par savu interesi par mācību priekšmetiem – ”aktualitātēm īpaši nesekoju”, 
turklāt 15A arī nedomā par skolēnu intereses rosināšanu priekšmeta apguvē. Stundās 
15A izmantoja skolotājas gatavotu uzskati, metodiskos materiālus, jo ”studiju procesā 
izstrādātais nenoderēja”. Praksē netika veikta patstāvīga profesionālā darbība. ”Visu 
laiku skolotāja palīdzēja, patstāvīgi nestrādāju. Par iemeslu bija mana nedrošība, pati 
neko neuzņēmos”. Komunikācijas, sadarbības jomā, salīdzinot ar metodisko praksi, 
uzskata, ka ir kļuvusi drošāka. 15A vairākkārt piemin prakses vietas sekmīgu izvēli – ”tā 
ir mana skola, atceros savus skolas gadus”. Savas vērtēšanas prasmes raksturo kā 
nepietiekošas, tāpēc patstāvīgi skolēnus nevērtēja. Savu profesionālo sagatavotību 
vērtē vidēji. Strādāt tuvākajā laikā par skolotāju neplāno, ”tālākajā – varbūt, 
vecumdienās”.  

 15A intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzienus, kas 

turpmāk tiks izmantoti gadījumu analīzē, skat. 3.2.1.1.tabulā. 

3.2.1.1.tabula. 15A intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzieni 

Satura vienības Kategorija Jēdziens 
Interesē rokdarbi, budžeta grupa 
Tuvākajā laikā neplānoju būt 
skolotāja 

Vēlme turpināt izglītību 
Intereses trūkums par profesiju 

Motīvi 

Pati neko neuzņēmos 
Patstāvīgi nestrādāju 
Nezinu vai strādāšu par skolotāju 
Pati par maz strādāju 

Nedrošība 
Iniciatīvas trūkums 
Neizlēmība 
Slinkums 

Personības 
iezīmes 

Aktualitātēm īpaši nesekoju 
Mācību metodes ieteica skolotājs 
Skolotājs deva uzskati 

Nepietiekošas zināšanas, prasmes 
 
 

Funkcionālās 
prasmes 

Dažas disciplīnas problēmas bija, 
mani pieņēma  
Veiksmīga, izpalīdzīga 

Pozitīva sadarbība ar skolēniem 
 
Laba sadarbība ar prakses vadītāju 

Sadarbība 

 
Studentes 15D specialitātes izvēli noteica vēlme kļūt par skolotāju un interese par 

ekonomiku, jo mācījās ekonomikas novirziena vidusskolā. Stundu plānus ”pati sākumā 
izstrādāju, tad konsultējos, lielu izmaiņu nebija”. Uzskata, ka salīdzinot ar iepriekšējo 
praksi, prasmes jūtami uzlabojās. ”Plānošanā jutos drošāk, zināju kam jāpievērš 
uzmanība. Stundu beidzot, jutos gandarīta”. Atzīst, ka prasmes attīstīt var vairāk 
praktizējoties. ”Studiju procesā vairāk vajadzētu vērtēt stundu plānus. Tieši praksē 
vairāk tiek apgūtas prasmes”. 

Savas izglītojošās vides organizēšanas prasmes 15D pamato ar sekmīgu 
savstarpējo komunikāciju. ”Man patika, praktizēju individuālu darbību ar skolniecēm. Es 
domāju, nodrošināju pozitīvu vidi. Vēl varētu izmantot ekskursiju kā mācību 
organizācijas formu, atsevišķas tēmas mājturībā mācīties informātikas kabinetā”. 15D 
raksturojot studiju kursos gūto zināšanu izmantošanu, atzīst, ka ”augstskolā apgūto 
psiholoģiju atcerējos atnākot mājās. Salīdzinot ar metodisko praksi, praktiski tika 
apgūta grupu darba metodika”. Studiju procesā 15D iesaka ”vairāk eksperimentēt 
mācību metožu izmantošanā”. ”Salīdzinot ar metodisko praksi, uzskates un metodisko 
materiālu sagatavošanas un izmantošanas jomā, bija lielāka skaidrība pašai, lielāka 
izaugsme”. 15D uzskata, ”studiju procesā vairāk nevajadzētu izstrādāt uzskati. 
Mājturībā izstrādātie paraudziņi ir nelietderīgi”. Mācību priekšmeta zināšanu pilnveidē 
15D pozitīvi atzīmē prakses vadītāja lomu. Arī kopumā sadarbību ar prakses vadītāju 
raksturo – ”ļoti laba”. Domā, ka to noteica arī iepriekšējās prakses sadarbības pieredze 
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ar šiem skolotājiem. Vērtēšanas posmu 15D raksturo kā ”interesantu”. Savas 
profesionālās sagatavotības pilnveidi saskata profesionālajā darbībā – ”ies strādāt, viss 
notiks”. 15D plāno strādāt skolotāja profesijā. 

15D intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzienus, kas 

turpmāk tiks izmantoti gadījumu analīzē, skat. 3.2.1.2.tabulā. 

3.2.1.2.tabula. 15D intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzieni 

Satura vienības Kategorija Jēdziens 
Par skolotāju kļūt bija mērķis 
Interesē ekonomika 

Interese par profesiju 
Interese par mācību priekšmetu 

Motīvi 

Pati izstrādāju plānus, uzskati  
Vēlos apgūt mācību metodes 
Ies strādāt, viss notiks 

Patstāvība 
Mērķtiecība 
Optimisms 

Personības 
iezīmes 

Tika apgūta grupu darba metodika, 
izstrādāju prezentācijas 

Zināšanu, prasmju apguve, 
izmantošana 

Funkcionālās 
prasmes 

Apgūto psiholoģiju atcerējos mājās 
Nākotnē vajadzētu 
Vēl varētu 

Aizkavēta refleksija 
Ierosinājumi darbības uzlabošanai 

Refleksijas 
prasmes 

Individuāla darbība 
Ļoti laba 

Pozitīva sadarbība ar skolēniem 
Pozitīva sadarbība ar prakses 
vadītāju 

Sadarbība 

 

Students 15H kā svarīgāko studiju programmas izvēles motīvu min iespēju 
mācīties budžeta grupā un paziņu ieteikumus. 15H savas stundu plānošanas prasmes 
vērtē kā ”nepārliecinošas”. Mājturības stundas plānojis pēc saviem ieskatiem, savukārt 
ekonomikā noteicošās bija skolotāja rekomendācijas. Pozitīvi vērtē savu plānošanas 
prasmju attīstību. ”Bija skaidrāks. Iepriekš nezināju, kā darīt, ko rakstīt”. Analizējot 
savas mācību un audzināšanas satura zināšanas un prasmes, darbu ar mācību 
metodisko literatūru, uzskata, ka spēj ”pēc metodiskās prakses saistīt teoriju ar savu 
pieredzi”. Iepriekšminētais ir pretrunā ar atziņu, ka ”stundu vērošana nav bijusi īpaši 
vērtīga, nav ietekmējusi profesionālo darbību”. Tas norāda nespēju patstāvīgi saskatīt 
pedagoģiskā procesa likumsakarības, didaktiskos principus darbībā. 

Salīdzinot metodisko praksi (4. st.g.) un pirmsdiploma praksi (5. st.g.), atzīmē 
prakses vietas nozīmi, jo uzskata, ka ”svešā skolā strādāt ir labāk”, jo pēdējās prakses 
pieredze skolā, kurā bija pats mācījies, saistīta ar to, ka skolā ir paziņas, ”kas zina, ko 
no tevis var sagaidīt”. Salīdzinoši pirmsdiploma praksē mainījās paša 15H uzvedība. 
”Biju vairāk atklāts, vieglāk sastrādāties, biju drošāks”. Nepārliecinoši 15H raksturo 
savu mācību metožu izvēles kompetenci, jo metodes ieteica skolotājs, un paša 
iniciatīva neparādās, līdz ar to seko atziņa, ka salīdzinot ar iepriekšējo praksi, ”nekas 
nemainījās”. Iespējams, šajā situācijā, skolotājs pievērš maz uzmanības izskaidrojošam 
darbam par mācību metožu mērķiem un iespējamajām alternatīvām, jo studenta 
niecīgā pieredze neļauj veikt pilnvērtīgu analīzi. 15H uzskates sagatavošanu vērtē kā 
problemātisku, jo”skolotājs savus materiālus nepiedāvāja, augstskolā izstrādātā 
uzskate palika augstskolā un kārtējai stundai visu nevar paspēt sagatavot”. Problēmas 
mācību metožu izvēles jautājumos, uzskates lietošanā, mācību satura atlasē, daļēji 
izskaidrojamas ar 15H atziņu, ka sadarbība ar prakses vadītāju bija ”neitrāla, par daudz 
netraucēju, īpaši nevēlējās sadarboties”. Tādā veidā ”uzticoties” prakses vadītājs 
sekmēja patstāvīgu darbību. Pārsvarā noliedzošas atbildes 15H sniedz raksturojot savu 
darbību vērtēšanas jomā. ”Es arī negribēju, jo nebiju pārliecināts, vai to varu atbilstoši 
izdarīt”. Savu profesionālo sagatavošanu kopumā vērtē kā vidēju. ”Teorētiskās 
zināšanas ir, vajag praksi”. Savu turpmāko darbu nesaista ar skolotāja profesiju. 
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15H intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzienus skat. 

3.2.1.3.tabulā. 

3.2.1.3.tabula. 15H intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzieni 

Satura vienības Kategorija Jēdziens 
Budžeta grupa bija vienīgais 
Šeit mācījās paziņas 

Vēlme iegūt augstskolas diplomu 
Informācija par studiju programmu 

Motīvi 

Biju drošāks 
Visu nevar paspēt sagatavot 

Pašpārliecība 
Vāja pašorganizācija 

Personības 
iezīmes 

Prasmes tā vidēji, pārliecinoši 
nebija 
Interesi rosinu nekā 
Veidoju izdali 

Nepietiekošas zināšanas, prasmes 
Neizmanto skolēnu motivēšanu 
Metodisko materiālu sagatavošana 

Funkcionālās 
prasmes 

Saskarsme draudzīga 
Neitrālas. Par daudz netraucēju 

Pozitīva sadarbība ar skolēniem 
Vāja sadarbība ar prakses vadītāju 

Sadarbība 

 

15B ģimenē skolotāja profesija ir tradīcija. Studiju programmas izvēli noteica 
interese par rokdarbiem, ekonomika nav interesējusi, saistoša likās arī skolas gadu 
pieredze – ”Man patika, kā man mācīja skolā”. Stundu plānošanu veica sadarbībā ar 
skolotāju. ”Skolotāja ieteica, kādu pieeju izvēlēties katrai klasei, kāda ir aktivitāte 
meitenēm. Traucē stundas laika ierobežojums, gribas vairāk izvērsties”. 15B stundu 
plānus sagatavoja patstāvīgi, pēc tam ar skolotāju, ja bija nepieciešams, koriģēja. 
Jūtama studentes ieinteresētība, iniciatīva mācību plānošanā, organizēšanā. 15B 
iesaka ”teoriju apguvi apvienot ar praksi, jo šobrīd ir vai nu teorija, vai praktiskie darbi”. 
15B domā, ka patstāvīgi pedagoģijas teorijas praksē var izmantot tad, ”kad jau ir 
pieredze, strādājot par skolotāju, meklējot ko jaunu, kaut ko mainot. Praksē tāpat ir ļoti 
daudz ko darīt. Studentiem tas ir sarežģīti”. 15B aizrautīgi stāsta par savu pieredzi 
mācību metožu izvēlē – ”bija grupu darbi, diskusijas, ideju zirnekļi. Metožu izvēli ne 
vienmēr rezultāti attaisnoja”. Uzskates materiālus 15B iesaka gatavot praksē, zinot 
konkrēto tēmu. ”Tādā veidā uzskates materiāli uzkrāsies jau studiju laikā. Prakses laikā 
studenti var savstarpēji kooperēties un dalīties ar materiāliem”. 15B uzskata, ka 
studenta profesionālo prasmju veidošanās un attīstība ir ”paša studenta jautājums, ja 
negrib, nekā nebūs”. 

Sadarbību ar prakses vadītāju raksturo pozitīvi, norāda arī savstarpēju 
profesionālo pilnveidi, jo ”skolotāja bija jauna , labi sapratāmies, varējām viena otru 
pamācīt, jo viņai arī pieredze nav liela”. 15B gribētu, ka ”vienā prakses vietā strādātu 
vairāki studenti, tas dotu drošības sajūtu. Gribētu arī vērot un analizēt citu studentu 
stundas”. Salīdzinot ar metodisko praksi, sadarbojoties ar skolēniem, 15B 
”pirmsdiploma praksē jutusies drošāk”. To noteica skolas specifika. ”Lauku skolā patika 
labāk”. Praksē 15B guva pieredzi dažādu vērtēšanas formu izmantošanā. ”Vērtēju ballu 
sistēmā – cik es, cik skolotāja un likām vidējo. Pēc tam ļāva man vienai. Izmantoju arī 
pašvērtējumu”. Savu profesionālo sagatavotību vērtē kā labu. ”Ja būs iespējas, 
strādāšu par skolotāju”. 

15B intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzienus skat. 

3.2.1.4.tabulā. 
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3.2.1.4.tabula. 15B intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzieni 

Satura vienības Kategorija Jēdziens 
Patika, kā man mācīja skolā 
Ģimenē ir skolotāji 

Pozitīva skolas gadu pieredze 
Ģimenes tradīcija  

Motīvi 

Traucē stundas laika ierobežojums 
Katrai stundai bija iecere 
Ja pats negrib, nekā nebūs 

Radošums 
 
Pašpaļāvība 

Personības 
iezīmes 

Plānus pati sākumā rakstīju 
Vērtēju ballu sistēmā; Izmantoju 
pašvērtējumu 

Patstāvība stundu plānošanā 
Labas vērtēšanas prasmes 

Funkcionā-
lās 
prasmes 

Nav iemaņu 
Studentiem tas sarežģītu prakses uzdevumus  
 
Metožu izvēli ne vienmēr rezultāti attaisnoja 

Prasmju trūkums 
Refleksijas nozīmības 
neapzināšanās 
Refleksija par metožu lietderību 

Refleksijas 
prasmes 

Vēlāk atradām kopēju valodu 
Labi sapratāmies 

Pozitīva sadarbība ar skolēniem 
Pozitīva sadarbība ar prakses 
vadītāju 

Sadarbība 

 
15J ģimenē abi vecāki, vecvecāki ir pedagogi. Beidzot vidusskolu, negribējās būt 

par pedagogu, bet studiju programma ieinteresēja. Savu patstāvību stundu plānošanā 
raksturo salīdzinoši – ”metodiskajā praksē vairāk palīdzēja skolotājs, diplompraksē 
plānus sastādīju pats”. Iespējas stundu plānošanas prasmju attīstīšanai saskata 
”praksē, tieši praksē”. 15J atzīst, ka organizējot mācību procesu, tieši nedomā par 
pedagoģijas teorijām. Savukārt, apgūstot teorētiskos kursus augstskolā, praksē gūtā 
pieredze ir noderējusi. Uzskata, ka studiju procesā ”varētu būt konkrētāki uzdevumi, 
kas norāda teorijas un prakses sasaisti, jo tam, ko dara skolā, neprasās meklēt teoriju. 
Vairāk jārisina disciplīnas jautājumi”. Jaunu pieredzi 15J guvis strādājot korekcijas 
klasē, kurā visi skolēni ir ar disciplīnas problēmām. ”Skolotājs iet klasē tikai kopā ar 
psihologu. Visi trīs gājām klasē kopā”. 15J atzīst, ka noder ”psiholoģijā gūtās 
zināšanas”. Mācību metožu izvēli 15J veicis patstāvīgi. Praksē novērtējis uzskates 
lomu mācību procesā – ”sapratu, ka vajag vairāk uzskati, ne tikai rādīt, bet arī iedot 
pataustīt”. 15J atzīst, ka ”skolā strādā vienveidīgi. Iemesls varētu būt laika trūkums, 
skolotājs skrien pa visām skolām”. Mācību satura atlasi konkrētai stundai palīdzēja 
veikt skolotājs, jo sākumā nav zināms, ”cik skolēni var apgūt vienā stundā, kura klase 
cik spējīga”. Prakses vadītājs sekmēja ”patstāvīgu darbību, pēc kuras sekoja analīze”. 
Atzīst, ka vērtēšanā jūtas nepārliecinoši. Savu profesionālo sagatavotību vērtē vidēji. 
15J turpmāk plāno strādāt skolotāja profesijā.  

15J intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzienus skat. 

3.2.1.5.tabulā. 

3.2.1.5.tabula. 15J intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzieni 

Satura vienības Kategorija Jēdziens 
Abi vecāki, vecvecāki ir pedagogi 
Programma ieinteresēja 

Ģimenes tradīcija 
Interese par studiju programmu 

Motīvi 

Mazliet pašam jāpastudē  
Kļuvu patstāvīgs 

Patstāvība Personības 
iezīmes 

Patstāvīgi sastādīju plānus 
Dažāda uzskate, dažādas metodes, 
vizualizācijas 

Patstāvība stundu plānošanā 
Metožu, uzskates izmantošanas 
prasmes 

Funkcionālās 
prasmes 
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Nedomāju par to; Neprasās meklēt 
teoriju 
Apkopo kā viņi vada, ko pats darītu 
Psiholoģija  noder 
Atcerējos savus skolas gadus 

Neapzināta refleksija 
 
Refleksija par vēroto 
Teorijas izmantošana praksē 
Iepriekšējā pieredzes ietekme 

Refleksijas 
prasmes 

Uzņēma kā skolotāju 
Ļoti laba – ļoti atsaucīgi 

Pozitīva sadarbība ar skolēniem 
Pozitīva sadarbība ar prakses 
vadītāju 

Sadarbība 

 

15I studiju programmas izvēli noteica interese par ekonomiku un mājturību. 
”Skolotāja darbs nebaidīja”. Uzskata, ka plānojot stundas, darbojies patstāvīgi un 
skolotāja konsultācijas ir vajadzīgas, ”jo viņš zina savus skolēnus, iesaka, kādas 
metodes izvēlēties”. Prasmju attīstīšanā uzsver prakses nozīmi. ”Skaidrāks kļūst lietojot 
praksē. Studijās apgūts pietiekoši”. 15I stundu vērošanu uzskata par vērtīgu, taču 
nenovērtē prakses materiālu izstrādes nepieciešamību – ”gribētu mazāk rakstīt papīru”. 
15I izmantoja skolā esošo uzskati. ”Ekonomika notika datorklasē, izmantojām datorus. 
Kodoskopa nebija nevienā kabinetā”. Mācību satura, tā apjoma atlasi konkrētai stundai 
15I veicis patstāvīgi. ”Dažreiz par daudz, citreiz pietrūkst. Stundas bija manā pārziņā”. 
Prakses vadītājs sekmēja patstāvīgu darbību. ”Ļāva patstāvīgi strādāt, bija priecīgs, 
izmantoja aizvietošanai”. 15I neizmantoja sadarbību ar citiem studentiem praksē, jo 
uzskata, ka abiem trūkst pieredzes un labāk vērot skolotāju nevis studentu. ”Sadarbība 
ar skolēniem bija laba, vēl šodien man raksta. Sākumā domāju, ka ar zēniem būs 
grūtāk tikt galā, bet nē, vairāk izrādījās meitenes”. Salīdzinot ar metodisko praksi, 
komunikācijas, sadarbības jomā, ”jūties, it kā jau esi skolotājs, prakse ļoti palīdz”. Lai 
cīnītos pret norakstīšanu pārbaudes darbā, izstrādāja savu vērtēšanas sistēmu, ”ņemot 
nost punktus par uzvedību, grozīšanos”. Skolēnu pašvērtējumu neizmantoja. Salīdzinot 
ar iepriekšējo praksi, pirmsdiploma ”praksē bija vairāk iespējas vērtēt”, kas bija 
nozīmīgi vērtēšanas prasmju pilnveidei, jo uzskata, ka šīs prasmes var attīstīt ”tikai 
skolā, sadarbībā ar skolotāju”. Par savu turpmāko darbību skolotāja profesijā nav 
pārliecināts. ”Vēl nezinu, tas jāapspriež mājās. Kādi 40% jā, pārējais nē”. 

15I intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzienus skat. 

3.2.1.6.tabulā. 

3.2.1.6.tabula. 15I intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzieni 

Satura vienības Kategorija Jēdziens 
Budžeta vieta 
Ekonomika interesēja skolā, 
Darbmācība arī patika 

Vēlme iegūt augstskolas diplomu 
Interese par mācību priekšmetu 

Motīvi 

Pajokot, pārrunāt aktualitātes,  
Studentam pašam jāstrādā 
It kā jau esi skolotājs 

Komunikabilitāte 
Patstāvība 
Pašpārliecība 

Personības iezīmes 

Stundas bija manā pārziņā Patstāvīga profesionālā darbība Funkcionālās 
prasmes 

Gribētu mazāk rakstīt papīru Nenovērtē refleksijas lomu 
attīstībā 

Refleksijas prasmes 

Normāli – atsaucīgi, izpalīdzīgi 
Laba, vēl šodien man raksta 

Laba sadarbība ar skolotājiem 
Laba sadarbība ar skolēniem 

Sadarbība 

 

15G studiju programmas izvēli raksturo vēlme strādāt pedagoģisko darbu, turpināt 
iepriekšējā izglītībā apgūto mākslas jomas zināšanu, prasmju pilnveidi. Praksē 15G 
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paļāvās uz skolotājas palīdzību, kas bija nepieciešama, lai orientētos skolēnu 
vecumposmu īpatnībās pamatskolā un vidusskolā, kā arī mājturības un ekonomikas 
mācīšanas specifikā. Stundu plānošanā patstāvību saista ar plāna sastādīšanu, ko pēc 
tam kopā ar skolotāju apspriež, koriģē. 15G uzskata, ka plānošanas prasmes, 
salīdzinot ar iepriekšējo praksi, ir attīstījušās. ”Bija jau vieglāk”. Studentei šķiet svarīgi 
arī, ka ”mājturības skolotāja prakses vadītāja bija pazīstama no iepriekšējās prakses”. 
15G atzinīgi novērtē stundu vērošanas uzdevumu praksē. ”Bija vieglāk pašam uzsākt 
vadīt. It kā ir skaidrs, bet apskatoties, kā skolotājs veido stundu, ir vieglāk gan 
struktūras, gan pasniegšanas, gan sadarbības ziņā”. Salīdzinot ar metodisko praksi, 
15G atzīst savu psiholoģisko sajūtu un reakciju pozitīvas pārmaiņas – ”vieglāk bija 
uzsākt stundu, atzīmēt kā nav, u.tml. Pirmajā praksē aizmirsās, kas jāsaka pēc kārtas”. 
Prasmju attīstībā uzsver paša studenta darbības nozīmību – ”vajadzētu prezentēt, 
vairāk uzstāties. No sākuma būs grūti, tad vieglāk, lai veidojas publikas izjūta”. Savu 
patstāvīgo darbību 15G izprot, kā strādāšanu bez skolotāja prakses vadītāja 
klātbūtnes. ”Ir nedaudz vieglāk, tai pašā laikā, jādomā”. Komunikācijas, sadarbības 
jomā, salīdzinot ar metodisko praksi, uzskata, ka ”bija vieglāk. Sākumā nebiju droša, 
1.nedēļā bija grūti uzsākt”. 15G izmantoja neformālo vērtēšanu, skolēnu pašvērtēšanu. 
”Vērtējumu ballēs neliku, jo nepazinu skolēnus, klases atšķīrās”. Prasmju attīstībai 
iesaka ”augstskolā vairāk sagatavot vērtēšanas jautājumos, jo bija maz. Vērtēšanas 
kritērijus mēģināt izstrādāt pašiem kā uzdevumus. Mainīt studiju kursus atbilstoši 
praksei”. Savu profesionālo sagatavotību vērtē optimāli, saista turpmāko darbu ar 
pedagoga profesiju. 

15G intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzienus skat. 

3.2.1.7.tabulā. 

3.2.1.7.tabula. 15G intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzieni 

Satura vienības Kategorija Jēdziens 
Pabeigta mākslas skola 
Citus mācīt 

Interese par mājturību 
Interese par skolotāja darbu 

Motīvi 

1.nedēļā bija grūti uzsākt  Nedrošība, adaptēšanās grūtības Personības iezīmes 
Piedāvāju savu plānu Patstāvīga profesionālā darbība Funkcionālās prasmes 
Tas tā bija mazāk Nespēj izmantot teoriju praksē Refleksijas prasmes 
Prakses vadītāja bija pazīstama 
Skolēni mani atceras 

Laba sadarbība ar skolotājiem 
Laba sadarbība ar skolēniem 

Sadarbība 

 

15F studiju programmas izvēles iemesls ir interese par ekonomiku. Salīdzinot ar 
metodisko praksi, stundu plānošana ”veicās daudz vieglāk, pārliecinošāk”. Prasmju 
attīstīšanas iespējas 15F saskata ”praksē, ar grāmatām nepietiek. Vienu plānu ir vērts 
nodarbībās augstskolā uzrakstīt, bet daudz nē, jo saproti, ka tos nav reāli realizēt”. 
Atzīst, ka ”skolotāja darbības vērošana pašas darbību neietekmēja, jo katram sava 
pieeja, vadības stils, ko nevar tieši kopēt”. Veidojot pozitīvu, produktīvu mācību vidi, 
15F radušies savi secinājumi. ”Man ir demokrātiskais vadības stils. Es smaidu, cenšos 
nodrošināt pozitīvu emocionālo fonu. Runājot ar skolotāju, viņa izteicās, ka nevajag 
pārspīlēt, ka skolēni var nenopietni uztvert un ar to var sabojāt labos nodomus”. 15F 
izjutusi, ka skolēnu attieksme pret praktikantu nav nopietna. Par 15F mācību metožu 
izmantošanas prasmju pilnveidi liecina izmantoto metožu lietderības analīze, dažādu 
metožu lietošana, kaut arī 15F atzīst, ”nu es diži neeksperimentēju, vairāk pieturējos 
pie tradicionālā, jo tas ir pārbaudīts. Skolotāji arī strādā diezgan tradicionāli. Izmanto arī 
grupu darbu”. Mācību metožu lietošanas prasmju attīstīšanai 15F uzskata, ka svarīgi, 
”lai studenti paši par tām interesētos. Ja studentam nav intereses, tad ir, kā ir”. 15F 
domā, ka ”aktualitātes studentiem jāizzina pašiem, ja viņiem tas interesē. Uzskatei 
mājturībā vajadzētu sagatavot radošos darbus, nevis tikai paraudziņus. Skolā ir 
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radošāka pieeja, tāpēc vajadzēja pašai izgatavot”. Studiju kursos priekšmeta zināšanu 
apguves kvalitāti raksturo 15F atziņa, ”secināju, ka zinu diezgan labi, bet aizejot 
praksē, secināju, ka daudz ko nezinu. Ekonomika mani interesē un tāpēc es vairāk 
zinu”. 15F domā, ka ”derētu studentiem likt mācīties nopietnāk, ja atstāj darīt patstāvīgi, 
robi zināšanās paliek”. 15F uzskata, ka sadarbības rezultāts ”atkarīgs no skolotāja 
prakses vadītāja. Šogad vieglāk saprasties, jo esam līdzīgākas vecuma ziņā. Man 
pastāstīja, kas jāiemāca skolēniem, kā es darbojos, vairāk atkarīgs no manis”. Formālā 
vērtēšana tika veikta sadarbībā ar skolotāju. ”Nevērtēju viena pati, sarunāju ar 
skolotāju, ka vispirms vērtēju es, pēc tam salīdzināju ar skolotāja vērtējumu. Vērtēju 
praktiskos darbus”. 15F profesionālo sagatavotību un atbilstību vērtē balstoties uz 
savas personības iezīmēm. ”Man būtu grūti, jo tam neatbilstu pēc rakstura, skolotājam 
jābūt ar dzelzs nerviem, ne katrs to var izturēt, ko skolēni dara – skraida, trokšņo. Ir ļoti 
grūti, ja ir liela klase, psiholoģiski ļoti grūti, jūties noguris. Zināšanu trūkst, lai strādātu 
skolā, daudz ko nezinu. Vajadzētu patstāvīgi daudz strādāt”. Par sevi skolotāja darbā 
atbild retoriski – ”nekad nesaki nekad”. 

15F intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzienus skat. 

3.2.1.8.tabulā. 

3.2.1.8.tabula. 15F intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzieni 

Satura vienības Kategorija Jēdziens 
Interesēja ekonomika 
Šeit vieglāk 

Interese par mācību priekšmetu 
Vēlme bez grūtībām iegūt izglītību 

Motīvi 

Es smaidu 
Neeksperimentēju 
Ne katrs to var izturēt 
Prasmes attīstīju patstāvīgi 

Pozitīvisms 
Konservatīvisms 
Vāja psiholoģiskā gatavība 
Patstāvība 

Personības 
iezīmes 

Stundas gatavoju patstāvīgi 
Uzskati izgatavoju pati 

Labas stundu sagatavošanas prasmes 
Labas uzskates sagatavošanas 
prasmes 

Funkcionālās 
prasmes 

Analizēju lietderību, mainu 
metodes 

Refleksija par metožu izmantošanu Refleksijas 
prasmes 

Daži skolēni bija neatsaucīgi 
Uztver vairāk kā studentu  
Konsultējos 

Problemātiska sadarbība ar skolēniem 
 
Laba sadarbība ar skolotājiem 

Sadarbība 

 
15E mērķis kopš 7.klases bija kļūt par mājturības skolotāju. Savu patstāvību 

stundu plānošanā 15E skaidro ar skolotāja prakses vadītāja neatsaucību, aizņemtību. 
Šī situācija atkārtojās arī iepriekšējā praksē. Uzskata, ka stundu vērošana nav bijusi 
vērtīga, jo skolotāja mācību procesu organizē neefektīvi. ”Skolotāja strādā tikai 
praktiski, praktiski, praktiski. Meitenes mājās nestrādā, tad tas ievelkas mēnešiem, 
teoriju nemāca. Savukārt ekonomikas skolotāja nevelējās, ka viņu vēro”. Salīdzinot ar 
metodisko praksi, 15E atzīst, ka nekas ”nemainījās, jo skolotājas stils bija zināms. Citu 
iespēju nebija”. Iespējas plānošanas prasmju attīstīšanai saskata studiju procesā un 
praksē, piedaloties docētājam. ”Vajadzētu rīkot stundas, lai studenti kopā ar lektoru 
sastāda stundas plānu, un students vada to stundu, un kopā visi analizē. Skolās 
skolotāji teoriju nezin, tāpēc nevar palīdzēt”. 15E uzskata, ka atsevišķās klasēs 
disciplīnas problēmas ir samilzušas skolas līmenī, tā, ka arī skolotāji tās nespēj 
atrisināt. Studiju kursos gūtās zināšanas raksturo kā ”ļoti teorētiskas”, kaut arī pati 
secina, ka ”prasmes attīstās praksē, visas situācijas nevar izspēlēt”. Iepriekšminēto 
problēmu cēloni 15E atklāj raksturojot savu metožu izvēles prasmi – ”pārsvarā bija 
lekcija, es stāstīju. Bija arī grupu darbs, bet atsaucība nebija liela”. Kā prasmju trūkuma 
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iemeslu min, to, ka ”pirms praksēm nebija metožu atkārtojuma, vajadzētu atkārtot. Kad 
mācīja, arī tikai metodi nosauc, bet praktisko pielietojumu tāpat nezin. Vairāk jāmāca 
saistībā ar skolas tēmām”. 15E kritiski izsakās par studiju kursiem, kuri sekmēja 
priekšmeta zināšanu apguvi. ”Pārāk daudz visādākas pedagoģijas, no kurām beigās 
iedod ļoti daudz teorijas – teoriju, teoriju, teoriju, kuras kopā nevari salikt. Mājturībā es 
jūtos stiprāka, jo tas man pašai interesē”. Savdabīgi 15E raksturo savu sadarbību ar 
prakses vadītāju. ”Bija ļoti labas attiecības, varējām daudz ko pārrunāt, bet tas, kas 
saistīts ar stundu vadīšanu, viņa nepalīdzēja, pateica tēmu un viss”. Docētāju 
konsultācijas un citu studentu padomus 15E neizmantoja, jo prakses vieta bija tālu. 
Savas vērtēšanas prasmes raksturo kā nepietiekošas. ”Bija grūti izvērtēt. Man pašai 
iekšēji nav pārliecības, vai par maz, vai par daudz. Pašvērtējumu neizmantoju”. Savu 
profesionālo sagatavotību skata kā sākumposmu. ”Ļoti daudz jāmācās, tas nāk ar 
gadiem, ar praksi”. Studente 15E ir uzsākusi darbu pedagoga profesijā pirmsskolas 
izglītībā un domā to turpināt. 

15E intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzienus skat. 

3.2.1.9.tabulā.  

3.2.1.9.tabula. 15E intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzieni 

Satura vienības Kategorija Jēdziens 
Zināju, ka es būšu mājturības skolotāja Interese par mācību priekšmetu 

Vēlme būt par skolotāju 
Motīvi 

Diezgan par daudz atļāvu 
Nevarēju atrisināt, jo skolotāja arī neko 
nevar 
Ļoti daudz jāmācās 

Stingrības trūkums 
Augsts pretenziju līmenis 
 
Izziņas nepieciešamības apziņa  

Personības 
iezīmes 

Es viņu praktiski aizvietoju 
 
Stādīju plānus pati 
Gatavoju izdales materiālus 
 
Bija grūti izvērtēt 

Patstāvīga skolotāja pienākumu 
veikšana 
Patstāvība stundu plānu veidošanā 
Patstāvība metodisko materiālu 
sagatavošanā 
Vājas vērtēšanas prasmes 

Funkcionālās 
prasmes 

Nē. Nepratu sasaistīt 
Pārāk daudz visādākas pedagoģijas, 
kuras kopā nevari salikt 

Refleksijas prasmju trūkums 
Prasmju trūkums sasaistīt teoriju 
un praksi  

Refleksijas 
prasmes 

Bija diezgan grūti, manī neieklausījās  
Ļoti laba sadarbība ar skolēniem 
mājturībā 
Nebija atsaucības no skolotāja, 
nepalīdzēja 

Problemātiska sadarbība ar 
skolēniem 
Laba sadarbība ar skolēniem 
Vāja sadarbība ar skolotājiem 

Sadarbība 

         
 15K studiju programmas izvēli noteica iepriekš apgūtās prasmes kokapstrādē. 

Skolotāja specialitāte nebaidīja.”Īpaši nebiju plānojis kļūt par skolotāju”. Ar savu 
darbību 15K praksē ir apmierināts: ”Domāju, ka izdevās vairāk nekā neizdevās”. Atzīst 
plānošanas prasmju attīstību praktiskās darbošanās laikā. Palīdzēja konsultācijas ar 
prakses vadītāju, pieredze, kas gūta iepriekšējā praksē. Stundu plānošanas prasmju 
attīstīšanas iespējas saskata ”praksē, jo vadot stundas, redz rezultātu”. Domā, ka 
studijās apgūtās pedagoģijas teorijas ” praksē tiek izmantotas netieši. Pēc metodiskās 
prakses gūtā pieredze palīdz apgūt teorētiskos kursus, jo daudzi secinājumi ir gūti 
patstāvīgi praktiskajā darbībā”.  

Lai sekmīgi risinātu saskarsmes jautājumus, 15K uzskata, ”ka psiholoģija jāstudē 
gan patstāvīgi, gan augstskolā”. Par skolēnu motivētas darbības kritērijiem savās 
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stundās uzskata skolēnu uzvedību, jautājumus, ko skolēni uzdod, attieksmi pret 
mācībām. 15K uzskata, ka priekšmeta zināšanu apguvi sekmē paša intereses: 
”Ekonomika nekad nav bijis mans priekšmets. Mājturība daudz tuvāka”. Mācību satura, 
tā apjoma atlasi stundai veicis patstāvīgi. ”Izvēlos pats, konsultējos ar skolotāju. 
Iepriekšējā praksē darītais noderēja, nepieciešamās mācību priekšmeta zināšanas var 
apgūt arī patstāvīgi”. Ar prakses vadītāju sadarbība bija veiksmīga. Patstāvīga darbība 
tika sekmēta, ļaujot stundas vadīt pašam. 15K izmantoja docētāju konsultācijas. 15K 
atbalsta studentu sadarbību.”Strādājot vienā prakses vietā – būtu vieglāk. Īpaši pirmajā 
praksē. Sadarbība ar skolēniem bija pietiekoši veiksmīga. Attieksme sākumā nedaudz 
atturīga, pēc tam palika drošāki”. Salīdzinot ar metodisko praksi, komunikācijas, 
sadarbības jomā ”izjutu sevi kā skolotāju. Sākumā bija nedrošība”. 15K pozitīvi vērtē 
skolēnu vērtēšanas prasmju attīstību, jo guvis pieredzi dažādos vērtēšanas veidos. 
Skolotāja palīdzība bija nepieciešama, jo ”dažreiz nebija skaidrs, kādu vērtējumu likt. 
Pats aizpildīju žurnālu, skolotājs paskaidroja”. Darbs skolotāja profesijā – ”dzīve rādīs”.  

15K intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzienus skat. 

3.2.1.10.tabulā. 

3.2.1.10.tabula. 15K intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzieni 

Satura vienības Kategorija Jēdziens 
Biju mācījies kokapastrādi Interese par mājturību Motīvi 
Izvēlos pats, konsultējos 
Jau izjutu sevi kā skolotāju 

Patstāvība 
Pašpārliecība 

Personības 
iezīmes 

Patstāvība – ļāva vadīt pašam 
 
Vērtēju ar ballēm, ieskaitīs, 
neieskaitīts 

Labas mācību darba organizēšanas 
prasmes 
Labas vērtēšanas prasmes 

Funkcionālās 
prasmes 

Tas mācīts ir un procesā notiek 
Teoriju var izmantot, ko apguvis 
pašmācībā 

Neapzināta refleksija 
Refleksija par praksi 

Refleksijas 
prasmes 

Ļoti labi sadarbojāmies 
Pietiekoši veiksmīga 

Ļoti laba sadarbība ar skolotājiem 
Apmierinoša sadarbība ar skolēniem 

Sadarbība 

 

15C pedagoga profesija nebija noteicošā studiju programmas izvēlē. Vairāk 
interesēja radošā darbība rokdarbos. Stundas plānu izstrādē darbojās patstāvīgi, 
skolotāja konsultēja. Salīdzinot ar iepriekšējo praksi, plānošanas prasmes uzlabojās. 
”Šajā praksē bija pieredze, veicās raitāk un labāk”. Stundu vērošana ļāvusi saskatīt 
prakses vadītājas – jaunas skolotājas izaugsmi. 15C secina, ka ”pirmais darba gads 
nav veiksmīgākais, ar katru gadu prasmes attīstās”. 15C uzskata, ka pozitīva 
saskarsme ar skolēniem veidojas pakāpeniski. ”Uzreiz nepieņem, novēro, uzdod āķīgus 
jautājumus, reizēm izprovocē”. Mācību metožu izvēli 15C veikusi piesardzīgi: ”Ar 
eksperimentēšanu neaizrāvos, jo nav pieredzes. Izvēlējos vienkāršākas, lai nesarežģītu 
sev darbu”. 15C uzskata, ka metožu apguves jomā ”studijās teoriju māca pietiekoši. 
Praksē tas ir jāizmēģina. Laba bija iepriekšējo gadu studentu prakses video analīze. 
Pārējais nepalīdz”. Salīdzinot ar metodisko praksi, 15C norāda savas pašapziņas 
pieaugumu. ”Bija drošāka sajūta klases priekšā”. 15C novērtē paša studenta lomu 
profesionālo prasmju veidošanā. ”Augstskolā dod pietiekoši. Pašam jāstrādā ar sevi. 
Pašam jāizstrādā sava izglītības filosofija”. 15C uzskata, ka sadarbība praksē bija 
veiksmīga. Prakses vadītāja sekmēja patstāvīgu darbību. 15C nesadarbojās ar citiem 
studentiem. ”Man labāk, ja netraucē. Skolā labāk strādāju viena pati. Vērot varētu citus 
studentus, ja mani vēro – nē”. Kā problemātisku praksē 15C uzskata skolēnu 
vērtēšanas procesu. ”Bija bail novērtēt par zemu, tad motivācija zustu un būtu grūti, ja 
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par augstu, skolēni, protams, priecātos. Skolotājs neveicināja vērtēšanas prasmju 
attīstīšanu. Iepriekš arī nevērtēju”. Savu profesionālo sagatavotību vērtē ”tīri labi, 
protams, vēl daudz un dikti būs jāstrādā”. Skolotāja profesija turpmāk – ”laiks rādīs”. 

15C intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzienus skat. 

3.2.1.11.tabulā. 

3.2.1.11.tabula. 15C intervijā identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzieni 

Satura vienības Kategorija Jēdziens 
Gribējās vairāk radošo – 
rokdarbus,  
Pedagoģija vairāk kā papildus 

Interese par mājturību Motīvi 

Ar eksperimentēšanu neaizrāvos, jo 
nav pieredzes 
Izvēlējos vienkāršākas, lai 
nesarežģītu sev darbu 
Pašam jāstrādā ar sevi 
Ja mani vēro – nē 
Negribēju kļūdīties 

Konservatīvisms, nedrošība 
 
Izvairīšanās no grūtībām 
 
Pašpilnveides nepieciešamības apziņa 
Bailes no kritikas 
Bailes kļūdīties 

Personības 
iezīmes 

Plānus izstrādāju pati 
Es pati negribēju vērtēt 

Patstāvība stundas plānu sagatavošanā 
Vērtēšanas prasmju trūkums 

Funkcionālās 
prasmes 

Skolēnu attieksme tīri laba 
Laba sadarbība 

Apmierinoša sadarbība ar skolēniem  
Laba sadarbība ar skolotājiem 

Sadarbība 

 

 Interviju interpretācijas apstiprina individualitātes lomu zināšanu un prasmju 

apguvē studiju procesā un to izmantošanā pedagoģiskajā praksē, jo atklājas pretrunīgi 

vērtējumi gan par augstskolā apgūtajām zināšanām, gan par prakses uzdevumu izpildi. 

Tādējādi studentu interviju kopsavilkumus var iedalīt divos tipos atkarībā no motīviem 

profesijas izvēlē, kas raksturo arī interesi par pedagoģisko darbu praksē un turpmākajā 

profesionālajā darbībā, kas savukārt nosaka patstāvīgas profesionālās darbības 

veidošanos. 

 I tipa studentiem (15D, 15B, 15K, 15I, 15G, 15J) raksturīga motivēta skolotāja 

profesijas izvēle, savu trūkstošo profesionālo prasmju apzināšanās un tieksme tās 

pilnveidot, savas aktīvās pozīcijas nepieciešamības atzīšana sadarbības veicināšanā, 

profesionālo zināšanu un prasmju attīstībā.  

 II tipa studentiem (15A, 15H) raksturīga pasīva attieksme pret veicamajiem 

uzdevumiem praksē, uzskatot, ka augstskolā vairāk vajadzētu strādāt pie uzskates 

sagatavošanas, metožu apguves u.tml., neapzinoties, ka paši nav bijuši pietiekoši 

ieinteresēti savā profesionālajā sagatavošanā. Šie studenti neizrāda iniciatīvu, paļaujas 
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uz esošo situāciju, darbojas formāli, lai iegūtu ieskaiti, nesaredz sevi skolotāja 

profesijā, ne studiju programmas izvēles sākumā, ne studiju beigu posmā.  

 Interviju kopsavilkumi 15C, 15F, atbilst starptipam, kuru raksturo atbildīga 

attieksme pret prakses uzdevumu izpildi, rezultātā apzinoties savu nepiemērotību 

skolotāja profesijai.  

 Īpaši izdalāms 5E tips, kuru raksturo motivēta skolotāja profesijas izvēle, bet 

neprasme risināt problēmsituācijas, pamatojot to ar prakses vadītājas attieksmi. 

Intervija raksturo studentes augsto pretenziju līmeni pret augstskolā sniegtajām 

zināšanām, kuras nav iespējams izmantot, pret skolotāju, kas strādā neefektīvi. 

Diemžēl arī studentes darbība neatbilst vēlamajai skolotāja profesionālo uzdevumu 

izpildei, jo veiksmīga sadarbība ar prakses vadītāju un docētāju ir nozīmīga studenta 

patstāvīgas profesionālās darbības sekmēšanai. 

 Turpinājumā tika veikta datu analīze, izmantojot AQUAD programmu, kas ļauj 

noteikt kodu atkārtošanās biežumu, kā arī pamato interpretāciju gaitā atklātās 

mijsakarības. 

 Izstrādātā kodu sistēma atbilst studentu patstāvīgas profesionālās darbības 

kritērijiem – funkcionālo un sadarbības prasmju grupām.  

 Kodi interviju kodēšanas procesā tika koriģēti un papildināti ar profesijas izvēli 

raksturojošo motīvu kodiem. Interviju transkripcijas tika noformētas atbilstoši 

AQUAD programmas prasībām un sakodētas tālākai datu apstrādei. Izstrādāto kodu 

sistēmu un kodu atkārtošanās biežumus skat. 11.pielikumā. 

 Kopumā kodu sistēma ietver 128 kodus, no kuriem septiņi raksturo studiju 

programmas izvēles motīvus, 100 kodi atbilst funkcionālo prasmju rādītājiem, kas 

ietver mācību procesa plānošanas, organizēšanas un vērtēšanas prasmju izpausmes. 

Studenta sadarbību praksē raksturo 16 kodi, profesionālās sagatavošanas pašvērtējumu 

un profesijas izvēli raksturo pieci kodi.  

 Analizējot rezultātus pēc kodu biežuma, jāsecina, ka kods SVPPI (pietiekama 

vērtēšanas prasmju apguve) netika pielietots, pārējie kodi tika izvēlēti no vienas līdz 

desmit reizēm. Nevienu kodu neraksturo maksimālais iespējamais skaits, kas atbilst 

studentu interviju skaitam, t.i., 11.  
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 Lielākais biežumu skaits (n=10) raksturo kodus: SISPL (bija savas ieceres 

stundu plānošanā), MVPPR (ieteikumi drošas un atbalstošas izglītojošas vides 

organizēšanas prasmju attīstībai  praksē), MSAPA (mācību satura atlasi veicu 

patstāvīgi), SSKPO (pozitīva sadarbība ar skolēniem), SDNEB (nebija sadarbības ar 

docētājiem). Tas norāda, ka studenti novērtē savas aktīvas darbības lomu profesionālo 

prasmju attīstībā. Kopumā studenti ir apmierināti ar savu sadarbību ar skolēniem. 

Interviju analīze, kā arī autores pieredze pedagoģisko prakšu vadīšanā, parāda 

tendenci, ka studenti izvēlas prakses vietas savu dzīvesvietu tuvumā un prakses laikā 

sadarbojas ar skolotājiem prakses vadītājiem, taču izvairās kontaktēties ar docētājiem 

augstskolā, aizbildinoties ar laika trūkumu, lielo attālumu, prasmi atrisināt jautājumus 

patstāvīgi. Iespējams, studenti uztver docētājus, nevis kā sadarbības partnerus, bet 

vairāk kā kontrolētājus, kas rada papildus stresu. 

 Analizējot studiju programmas izvēles motīvus, var secināt, ka dominē izvēle 

INTMA (interese par mājturību ) – astoņas reizes. Divos gadījumos studentam 

vienlīdz saistoši likušies abi studiju programmā iekļautie mācību priekšmeti – 

mājturība un biznesa ekonomiskie pamati. Četros gadījumos skolotāja specialitātes 

izvēle bija mērķtiecīga. Jāatzīmē, ka šīs intereses izpaužas arī mācību satura atlases, 

skolēnu motivēšanas, pašmācības jomās (15E, 15G, 15K, 15F). Apgalvojums ”To es 

zinu, jo tas mani interesē” (15E), apstiprina interesi kā izziņu virzošo nosacījumu. Tas 

parādās arī savu priekšmeta zināšanu pašvērtējumā. Seši studenti uzskata, ka viņu 

zināšanas mājturībā ir labas, ekonomikā - nē (PSZME), divi uzskata, ka viņu 

zināšanas kopumā ir vājas (MSAPA). Šis vērtējums sasaucas ar metakoda prasmes 

rosināt skolēnu izziņas intereses rādītājiem, kas ietver mācību priekšmeta jomas 

aktualitāšu iepazīšanas variantus (AKTLE, AKTIN, AKTLA, AKTGR, AKTSA 

AKTNE), aktualitāšu izmantošanu mācību stundās (ASTNE, ASTAT, ASTKS), 

skolēnu motivēšanas paņēmienu izmantošanu (MPOID, MPTIZ, MPSKP, MPDIZ, 

MPMET, MPVER, MPNEI) tēmas apguvei.  

 Analizējot stundu plānošanas prasmes, deviņos gadījumos studenti stundas 

plāno ar prakses vadītāju palīdzību (PSPLS), kas nepieciešama, lai pārbaudītu 

patstāvīgi sastādītos plānus, ieteiktu mācību metodes, mācību didaktiskos līdzekļus. 

Tāpat deviņas reizes tika atzīts, ka plānošanas prasmes salīdzinot ar iepriekšējo praksi 
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ir attīstījušās (PPATT), novērtējot prakses lomu šo prasmju attīstībā (PPPRA – 8 

reizes). 

 Mācību un audzināšanas satura prasmju rādītāji atspoguļo studentu prasmes 

izmantot pedagoģijas teoriju praksē, prasmes praksē gūto pieredzi izmantot 

pedagoģijas teoriju izpratnei, prasmes saskatīt pedagoģijas teorijas likumsakarības 

vērojot stundas, prasmes pārzināt un izmantot izglītības normatīvos dokumentus. 

Interviju kopsavilkumu analīze pierāda, ka šo prasmju patstāvīga apguve studentiem ir 

problemātiska. Kods PEDTN - pedagoģijas teorijas praksē neizmantoju parādās sešās 

intervijās, kas liecina, ka nepieciešams veikt studentu darba vērojumu un gūtās 

pieredzes analīzi gan grupās, piedaloties studentiem, prakses vadītājam un docētājam, 

gan individuāli ar prakses vadītāju un docētāju pēc kārtējās novadītās stundas. Arī 

stundu vērošanas lietderības noliegšana trijās intervijās (VNEDE – vērošana 

nenoderēja) liecina par nepietekošajām teorētiskajām zināšanām un līdz ar to, 

neprasmi pievērst uzmanību būtiskākajām mācību procesa sastāvdaļām, tās 

ietekmējošajiem faktoriem. 

 Drošas un atbalstošas izglītojošās vides organizēšanas prasmju rādītāji ir 

produktīvas mācību vides nodrošināšanas prasmes un problēmu risināšanas prasmes. 

Produktīvas mācību vides nodrošināšanas iespējas studenti galvenokārt saista ar 

pozitīvajām savstarpējām attiecībām (MVPSA – 7 reizes), tiek minēta arī materiālās 

bāzes (MVMAB) un mācību metožu izvēles (MVMME) nozīme. Studenti praksē 

saskārās ar skolēnu disciplīnas jautājumiem, ko vairāk attiecina uz vispārīgo situāciju 

mācību iestādēs, nevis kā reakciju uz savas darbības rezultātu. Sešos gadījumos 

disciplīnas problēmas tika risinātas ar skolotāju un pat skolas vadības palīdzību 

(PRDPS). Iespējas šo prasmju attīstībai studenti saskata galvenokārt praksē (MVPPR 

– 10). 

 Praksē veidojas studentu prasmes metožu izvēlē un izmantošanā. Bieži vien 

noteicošais ir skolotāja ieteikums (MMESI – 6), kaut arī vērojama studentu iniciatīva 

metodes „izmēģināt” (MMIZM – 5). Tomēr studenti atzīst, ka labprātāk izmanto 

tradicionālās metodes, jo tad jūtas drošāk un pārliecinošāk. To atspoguļo arī 

salīdzinošs pirmsdiploma un iepriekšējās – metodiskās prakses vērtējums secinot, ka 

septiņos gadījumos metodes nemainījās (SMMNE), trijos gadījumos – metodes bija 
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daudzveidīgākas (SMMDA). Studenti iesaka pamatīgāk metodes apgūt studiju 

nodarbībās (AMMMA – 7).  

 Prasmes rosināt skolēnu intereses tieši sasaucas ar pašu studentu ieinteresētību 

izvēlētās skolotāja studiju programmas mācību priekšmeta satura jautājumos. 

Visvairāk kā informācijas avoti tiek minēti internets un TV (AKTIN – 7), dažos 

gadījumos – laikraksti (AKTLA), grāmatas (AKTGR), sarunas (AKTSA). Diemžēl 

vienā gadījumā (15C) ir atbilde – aktualitātēm nesekoju (AKTNE), kas liecina par 

formālu attieksmi pret veicamajiem studiju uzdevumiem. Studenti nepilnvērtīgi 

novērtē tēmas aktualitāšu izmantošanu mācību stundās. Izmanto dažreiz, ja ir 

atbilstoša tēma (ASTAT) – septiņos gadījumos, neizmanto (ASTNE) – četros 

gadījumos. Visi studenti atzīst uzskates, metodisko materiālu izstrādes, sagatavošanas 

nepieciešamību katrai stundai, to veic gan patstāvīgi (UZSPA – 6), gan labprāt 

izmanto arī skolotāja materiālus (UZSSK – 8).  

 Prasmes izvērtēt skolēnu sasniegumus raksturo dažādu vērtēšanas veidu 

izmantošana mācību procesā. Studenti atzīst un izmanto neformālās vērtēšanas 

paņēmienus (VPNVI – 8), savukārt formālo vērtēšanu studenti uztver kā ļoti atbildīgu 

skolotāja uzdevumu un patstāvīgi to neuzņemas veikt (VPFNP – 4), aizbildinoties ar 

prasmju trūkumu noteikt atbilstošo skolēnu sekmju līmeni. Prasmes tika attīstītas 

veicot vērtēšanu un salīdzinot rezultātus ar skolotāja vērtējumu. Maz studentu ir 

izmantojuši skolēnu pašvērtējumu (VPSPI – 2), kā iemeslu minot nepietiekoši apgūtās 

prasmes studiju nodarbībās (SVPNE – 8). Prasmju uzlabošanu studenti saskata 

studijās, gan izstrādājot vērtēšanas kritērijus dažādu priekšmeta satura tēmu apguvei, 

gan izsakot vēlmi izmantot un izjust dažādus vērtēšanas veidus no docētāju puses 

augstskolā. 

 Studentu prasmes sadarboties ietver sadarbību ar skolēniem un sadarbību ar 

prakses vadītājiem, skolas administrāciju, docētājiem, studentiem. Prakses uzdevumu 

izpildē studenti galvenokārt sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem – prakses 

vadītājiem, sagaidot viņu atbalstu stundu plānošanas, mācību metožu un materiālu 

izvēles, mācību sasniegumu izvērtēšanas jomā. Studenti raksturo sadarbību ar prakses 

vadītāju kā labu (SPVLA) deviņos gadījumos, sadarbības nebija (SPVSN) – divos 

gadījumos (15I, 15H). Diemžēl šajos gadījumos netika izmantota docētāju palīdzība, 
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kā rezultātā, veicot patstāvīgu skolotāja funkciju izpildi, netiek saņemta atgriezeniskā 

saikne, vērtējums par procesa norisi, tā koriģēšanas iespējām, kas nepieciešama 

prasmju uzlabošanai, attīstībai. Izvēloties prakses skolas, kas atrodas dažādās Latvijas 

vietās, studenti neizmanto iespēju praksē sadarboties ar saviem grupas biedriem. 

Populārākais iemesls savstarpējai komunikācijai ir jautājumi par prakses mapes 

aizpildīšanu, šādi vairāk orientējoties uz rezultātu atspoguļošanu, nevis profesionālo 

prasmju apguves procesu. Nevēlēšanās sadarboties saistīta ar nevēlēšanos uzklausīt 

kritiku no citu studentu puses (15C), uzskatu par nelietderīgu citu studentu darba 

vērošanu viņu neprofesionalitātes dēļ (15I). Sadarbības prasmes, salīdzinot ar 

iepriekšējo praksi, deviņos gadījumos ir uzlabojušās (SBDSA – biju drošāks 

saskarsmē), īpaši studenti atzīmē savas pašpārliecības izaugsmi. Prasmju uzlabošanu 

studenti saskata gan studiju kursos (SPRSK – 4), gan praksē (SPRPR – 6). 

 Savu profesionālo sagatavotību patstāvīgai profesionālajai darbībai kā 

pietiekošu (PSPPD) pārliecinoši vērtē divi studenti, pārējie atzīst nepieciešamību 

patstāvīgi papildināt zināšanas un prasmes (PSPPZ). Par turpmāko darbu skolotāja 

profesijā (SPIJA) ir pārliecināti pieci studenti, noliedzošas atbildes (SPINE) ir divos 

gadījumos, savu izvēli vēl nav veikuši četri studenti. 

 Izvērtējot studentu intervijās atspoguļotās patstāvīgas profesionālās darbības 

veidošanās izpausmes un tās ietekmējošos faktorus var secināt, ka:  

 Pedagoģiskās prakses kā studiju sastāvdaļas norises specifika saistīta ar 

izglītojošas vides maiņu, t.i., pedagoģiskās prakses norisi profesionālajā vidē – 

skolā, kas paplašina studenta lomu skaitu, līdz ar to arī sagaidāmos darbības 

rezultātus, kas var izpausties pakāpeniski adaptējoties skolas vidē, iepazīstot un 

veicot profesionālos pienākumus, izmantojot profesionālajām prasmēm 

atbilstošo studenta vispārējo prasmju potenciālu. 

 Pedagoģiskajā praksē studenta darbība tiek saskaņota ar skolotāja prakses 

vadītāja izstrādātajām mācību programmām, ieteicamajiem stundu 

organizēšanas variantiem, izmantojamajiem didaktiskajiem līdzekļiem. 

 Desmit no vienpadsmit studentiem prakses laikā ir vadījuši mācību stundas bez 

skolotāja klātbūtnes, ko uzskata par patstāvīgas profesionālās darbības izpausmi 

un novērtē, kā lietderīgu profesionālās pašapziņas veidošanai. 
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 Kā patstāvīgas profesionālās darbības veidošanos ietekmējošie faktori iezīmējas 

studentu interese par izvēlēto profesiju, interese par mācību priekšmetu, 

pārliecības gūšana par izvēlētā stundas plāna atbilstību (mācību metožu, 

līdzekļu izvēle), veiksmīga sadarbība ar skolēniem, prakses vadītāju. 

 Studenti vismazāk apliecina savu patstāvīgu profesionālo darbību skolēnu darbu 

formālajā vērtēšanā, ko pamato ar pieredzes trūkumu, kopējā skolēnu prasmju 

līmeņa nepārzināšanu, bailēm kļūdīties u.tml. Neviens students kā pietiekošas 

neatzina savas skolēnu vērtēšanas prasmes (n=0). 

 Visvairāk studenti pārliecināti par savām prasmēm tēmai atbilstoša satura 

atlasē, uzskates sagatavošanā (n=10). 

 Intervijās identificētās satura vienības, kategorijas un jēdzieni, apliecina 

studentu patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās individuālo virzību, ko 

ietekmē profesijas izvēles motīvi, rakstura īpašības, funkcionālās un refleksijas 

prasmes pedagoģiskajā darbībā, sadarbība. 

 
3.2.2. Skolotāju prakses vadītāju viedokļu analīze 

 
 Patstāvīgas profesionālās darbības izpratnes un tās veidošanās nosacījumu 

izpētes otrajā posmā, kas notika 2008. gada jūnijā, tika intervēti septiņi skolotāji 

prakses vadītāji, ar mērķi, noskaidrot viņu redzējumu par studentu patstāvīgas 

profesionālās darbības veidošanos profesionālajā praksē, to veicinošajiem un 

traucējošajiem apstākļiem, iesaistīšanos prakses norisē, ieteikumiem profesionālo 

studiju pilnveidei. Kvalitatīvā pētījuma veikšanai izmantota strukturētās intervijas 

metode (skat. 12.pielikumu). Intervijas veiktas skolotāju darba vietās, viņu brīvajā 

laikā. Katras intervijas garums ir aptuveni 20 min. 

 Balstoties uz interviju materiālu, kas sākotnēji ierakstīts audio formātā, tika 

veidots katra skolotāja prakses vadītāja uzskatu kopsavilkums, ilustrēts ar interviju 

fragmentiem, kas raksturo skolotāja prakses vadītāja pozīciju topošo skolotāju 

sagatavošanā, patstāvīgas profesionālās darbības izpratni, izglītojošās vides 

novērtējumu (skat. 13.pielikumu). Pētījuma procesā intervijas tika kodētas. 

 Analizējot jautājumu loku, kas skar pedagoģiskās prakses norisi skolā, izvēlēti 

metakodi un kodi stipro, vājo studenta darbības izpausmju, iespēju un draudu (SVID) 
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noteikšanai prakses organizācijā, veidojot divus kodu katalogus (skat. 14.pielikuma 

1.tab.):  

I – Funkcionālās prasmes (mācību procesa plānošana, organizēšana, vērtēšana); 

II – Sadarbība praksē, profesionālās patstāvības vērtējums. 

Metakodi atbilst prakses kopvērtējuma lapā uzskaitītajām skolotāja profesionālajām 

prasmēm. 

 Interviju transkripcijas tika kodētas tālākai datu apstrādei. Skolotāja prakses 

vadītāja identifikācijas numurs veidots no burtiem SKPV (sākuma burti no SKolotājs 

Prakses Vadītājs) un cipariem 01 – 07, kas ir katra intervētā skolotāja kārtas numurs.  

 Analizējot rezultātus pēc kodu biežuma (skat. 14.pielikuma 2.tab.), jāsecina, ka 

visi 28 kodi interviju datu apstrādes rezultātā tika izmantoti. Analizējot kodētā 

dokumentētā teksta struktūras pa dimensijām, var secināt, ka kopumā visvairāk 

izteikumu parādās norādot studentu stiprās puses pedagoģiskajā praksē – 79 reizes, 

nedaudz mazāk izteikumi norāda vājās puses studentu darbā – 72 reizes. Visās kodu 

grupās skolotāji prakses vadītāji saskata iespējas un dod ieteikumus prakses 

organizācijas un studenta darbības uzlabošanai – 65 reizes, kā arī, balstoties uz reālo 

situāciju mūsdienu izglītības procesā, pievērš uzmanību draudiem, kas traucē 

pilnvērtīgi realizēt topošo skolotāju sagatavošanu – 29 reizes. 

 Skolotāju prakses vadītāju viedokļu apkopojumu par studentu patstāvīgas 

profesionālās darbības veidošanos pedagoģiskajā praksē skat. 3.2.2.1. tabulā. 

 Analizējot stiprās puses pedagoģiskās prakses organizācijā un studentu darbībā, 

skolotāji prakses vadītāji viennozīmīgi atzīst prakses noteicošo lomu profesionālo 

prasmju un patstāvīgas profesionālās darbības attīstībā, atzīmējot, ka tiek attīstītas gan 

plānošanas, gan klases organizēšanas un vērtēšanas prasmes. Studenti iepazīst 

skolotāja darbu, vērojot viņu vadītās stundas, izmantojot tematiskos plānus. Skolotāji 

atzinīgi vērtē arī studentu mācību priekšmeta satura zināšanas un prasmes darboties ar 

informācijas avotiem, labvēlīgo attieksmi pret skolēniem. Skolēnu izziņas intereses 

rosināšanas prasmes studenti apliecina iepazīstinot skolēnus ar savu pieredzi rokdarbu 

tehnoloģiju izmantošanā, izmantojot ar mācību priekšmeta jomu saistītās aktualitātes 

mācību procesā, demonstrējot sagatavoto uzskati. Studenti sekmīgi izmanto 

datorprasmes, veidojot metodiskos materiālus. Praksē tiek pilnveidotas arī vērtēšanas 
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prasmes, veicot gan formālo, gan neformālo vērtēšanu. Sadarbojoties ar prakses 

vadītāju, studenti dod arī savu ieguldījumu, palīdz, atvieglo skolotāja darbu, konsultē 

skolēnus, asistē (SKPV_02). 

3.2.2.1. tabula. Skolotāju prakses vadītāju viedokļu apkopojums  

Stiprās puses 
- pedagoģiskās prakses noteicošā loma 

profesionālo prasmju veidošanā; 
- prasme izmantot informācijas avotus; 
- datorprasmju izmantošana metodisko 

materiālu sagatavošanā; 
- iniciatīva, ieinteresētība; 
- sadarbība ar skolēniem; 
- sadarbība ar prakses vadītāju 

Vājās puses 
- stundu plānošanas prasmes; 
- stress, nepārliecinošs sniegums; 
- radošuma trūkums; 
- paļāvība uz skolotāja materiāliem, 

instrukcijām; 
- stunda – lekcija; 
- uztraukums par savām, nevis skolēnu 

zināšanām; 
- darbība izmantojot skolotāja tematisko plānu, 

neiedziļinoties satura pēctecībā u.tml.; 
- tikai skolotāja norādījumu realizēšana; 
- nestrādā ar skolēniem papildus 

(konsultācijās); 
- klases disciplīna; 
- atšķirīga interese par katra studiju programmā 

noteiktā mācību priekšmeta mācīšanu; 
- nekompetence priekšmeta saturā, novitātēs; 
- skolēnu vērtēšana; 
- pašanalīze 

Iespējas 
- studijās vairāk praktizēt stundu plānu, 

vērtēšanas kritēriju, pārbaudes darbu 
sastādīšanu, uzskates gatavošanu; 

- augstskolā sekot, informēt, sagatavot 
studentus priekšmeta satura jautājumos, 
izmaiņās standartos;  

- motivācijas rosināšana; 
- ilgāka prakse; 
- priekšmeta tēmu un prakses norises 

laika saskaņošana; 
- stundu vērošanas aktualizēšana; 
- studenta darbs ārpusklases aktivitātēs 

(fakultatīvi, pulciņi u.tml.); 
- pašprezentācijas prasmes attīstīšana; 
- studentu savstarpēja stundu analīze, 

vērtēšana; 
- patstāvīga stundu vadīšana, saskaņojot 

stundas norisi 

Draudi 
- nepietiekošs prakses ilgums apgūto 

prasmju nostiprināšanai; 
- skolēnu sekmju, disciplīnas pazemināšanās 

studenta darbības laikā; 
- skolotāju nevēlēšanās sadarboties ar 

studentu, vadīt praksi; 
- reproduktīvo mācību metožu īpatsvars 

skolu mācību darbā; 
- nepietiekošs skolu MTB nodrošinājums; 
- skolēnu zemā motivācija mācīties kā 

sabiedrības problēma; 
- maz iespēju pētījuma veikšanai 

diplomdarba izstrādei prakses laikā;  
- mājturībā un tehnoloģijās maz iespēju 

dažādu metožu aprobēšanai; 
- motīvi profesijas izvēlē nesaistās ar darbu 

skolā; 
- studentu bezatbildība  

  

  Prakses vadītāji augstu vērtē studenta iniciatīvu, ieinteresētību prakses 

uzdevumu veikšanā (SKPV_03; SKPV_01; SKPV_04; SKPV_07). Nenoliedzami, 
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praksē atklājas arī personības īpašības, kas ļauj sekmīgi veikt profesionālos 

uzdevumus. Studenti kopumā ir sagatavoti, saskata, kur kļūdās, ko neizdara, ņem vērā 

ieteikumus (SKPV_01; SKPV_03). 

 Skolotāji, vērtējot savu pieredzi prakses vadīšanā, norāda atšķirīgo studentu 

attieksmi, ieinteresētību skolotāja darbā, kā arī atšķirīgās personības iezīmes, kas 

ietekmē profesionālo darbību. Tādējādi iepriekš minētās studentu prasmes, kas 

apliecina stiprās puses profesionālajā darbā, daži skolotāji prakses vadītāji atzīmē arī 

kā atsevišķu studentu vājās iezīmes. Prakses sākumposmā studenti vāji orientējas 

stundu plānošanā, nosakot nepieciešamo laiku uzdevumu, aktivitāšu veikšanai, neprot 

noteikt galveno, strukturēt informāciju, nav kopredzējuma par stundu. Paaugstināts 

stresa līmenis, situācijas nepārzināšana, rada nepārliecinošu sniegumu stundas 

vadīšanā. Trūkst radošuma stundu sagatavošanā (SKPV_01; SKPV_04; SKPV_07). 

Tā kā daži studenti gaida visu gatavu no skolotāja (SKPV_03; SKPV_06), dažreiz 

skolotāji izvēlas nerādīt un nepiedāvāt savus metodiskos materiālus un uzskati 

studentam, ar mērķi veicināt studenta domāšanu un darbību. Diemžēl, šajā situācijā 

zaudētāji var būt skolēni, kas negūst pilnvērtīgas zināšanas un prasmes. Bieži vien 

prakses sākumā students gatavo informāciju lekcijas veidā, vairāk uzmanības veltot 

savām, nevis skolēnu zināšanām. Situācija, ka students praksē strādā pēc skolotāja 

sastādītā tematiskā plāna, no vienas puses ir pozitīva, jo tiek realizēts prakses 

uzdevums iepazīties ar skolotāja pedagoģiskā darba pieredzi, metodiskā darba 

materiāliem, no otras puses, vairumā gadījumu, students neiedziļinās šī plāna 

sastādīšanas nosacījumos, neskata priekšmeta standarta prasības. Risinājums šajā 

gadījumā varētu būt prakses uzdevums, veikt pārrunas ar skolotāju prakses vadītāju, 

noskaidrojot priekšmeta programmas un tematiskā plāna izstrādes nosacījumus, kas 

tiek ņemti vērā konkrētajā skolā vai klasē, korekcijas paraugprogrammā, kuras 

skolotāja uzskata par būtiskām priekšmeta standarta īstenošanā. Skolotājs, kuram ir 

sava metodiskā darba sistēma, nosaka, kam un kā jānotiek stundā, jo ir atbildīgs par 

skolēnu sekmēm, tādējādi izpaliek studenta lēmumu analīze, jo viņš tikai realizē 

skolotāja izvirzītos nosacījumus. Skolotāja, kas darbojas diplomdarbu aizstāvēšanas 

komisijas darbā augstskolā, savās atziņās norāda, ka praksē maz var iepazīt un izpētīt 

nepieciešamo diplomdarba izstrādei, kas ir viens no pirmsdiploma prakses 
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uzdevumiem, jo mācot mājturības un tehnoloģiju priekšmetu, students vada atsevišķas 

stundas dažādās klasēs un neredz tēmas apguvi kopumā. Lielais praktisko darbu 

īpatsvars mājturības priekšmetā ierobežo arī daudzveidīgu metožu aprobācijas iespējas 

praksē (SKPV_01; SKPV_04). Studenti neizrāda iniciatīvu, nedomā par skolēnu 

pašizglītošanos, ārpus stundas papildus nestrādā ar skolēniem (SKPV_02; SKPV_05). 

Biežāk sastopamā problēma mācību vides organizēšanā ir klases disciplīna, kas 

signalizē par studenta metožu lietošanas un sadarbības skolēns – skolotājs 

nepietiekošajām prasmēm. Lai atvieglotu situāciju, skolotājs piedāvā strādāt studentam 

labākajās klasēs, tādējādi pasargājot no problēmām (SKPV_05). Ne vienmēr 

studentiem izdodas rosināt skolēnu interesi mācību priekšmeta (tēmas) apguvē 

(SKPV_02), jo ir dažāda pašu studentu interese par to, ko viņi dara. Viens no 

iemesliem ir divi priekšmeti – mājturība un tehnoloģijas un biznesa ekonomiskie 

pamati, kas studentam jāmāca skolā, un šo skolotāja specialitāti students izvēlējies, jo 

bijusi interese par vienu no priekšmetiem (SKPV_03) vai arī vēlme iegūt tikai 

augstskolas diplomu. Ja mājturībā tēma iesākta, studenti neko jaunu nemeklē 

(SKPV_04). 

Vērtēšanas jomā studentu profesionālās darbības nepilnības saistās ar grūtībām 

noteikt svarīgākos vērtēšanas kritērijus, nav skaidrs atskaites punkts, uz ko spējīgs 

skolēns attiecīgajā posmā (SKPV_01; SKPV_03; SKPV_07). Reizēm studentam ir 

pārāk augstas vai pārāk zemas prasības pret skolēniem. Studenti reti paši izstrādā 

vērtēšanas kritērijus (SKPV_01; SKPV_07), neizmanto skolēnu pašvērtējumu 

(SKPV_02). 

 Kā sadarbību ietekmējošos apstākļus skolotāji atzīmēja cilvēcisko un laika 

faktoru. Turklāt sadarbības veidošana ir studenta interesēs, jo biežāk nepieciešamā 

palīdzība no prakses vadītāja ir informācijas atrašana, stundas plāna korekcija, laika 

sadale, metožu izvēle un uzskates sagatavošana (SKPV_02; SKPV_05; SKPV_06; 

SKPV_07). 

 Skolotāji studentu profesionālo gatavību vērtē balstoties uz vēroto motivāciju 

strādāt par skolotāju, kas diemžēl ir retajam (SKPV_01) un no personības iezīmju 

viedokļa, kuru vājās puses saistās ar komunikācijas grūtībām, balss kvalitāti. Skolotāju 



 104

vērtējumā pašanalīze nav studentu stiprākā puse (SKPV_07), dažreiz studentam ir 

nekritiska pieeja. 

 Nozīmīgas ir skolotāju norādītās iespējas un ierosinājumi prakses organizācijas 

un studentu profesionālās sagatavošanas uzlabošanā. Skolotāji prakses vadītāji atzina 

teorētiskās sagatavošanas lomu studijās, uzsverot nepieciešamību vēl vairāk pievērst 

uzmanību stundu plānošanas, uzskates sagatavošanas, vērtēšanas jautājumu apguvei, 

izstrādājot teorētiskus stundu konspektus, pārbaudes darbus, vērtēšanas kritērijus 

dažādiem darbu veidiem, neatkāpjoties no prasības to veikt rakstiski, jo tas prasa 

lielāku precizitāti un domāšanas noteiktību (SKPV_07). Prakses vadītāji atzīst 

profesionālās motivācijas lomu prasmju attīstībā (SKPV_05). 

 Daļa prakses vadītāju uzskata, ka profesionālo prasmju apguvei un 

nostiprināšanai, skolēnu iepazīšanai, nepieciešams ilgāks prakses laiks, to saistot arī ar 

mājturības un tehnoloģiju priekšmeta apguves īpatnībām, jo tēmu apguvei paredzēts 

salīdzinoši ilgs laiks, un students praksē nevar veikt tēmas mācīšanu no sākuma līdz 

beigām, tādējādi demonstrējot un apzinoties savas motivēšanas, organizēšanas un 

vērtēšanas prasmes, analizējot skolēnu sekmes arī kā sava darba rezultātu. 

 Skolotāja (SKPV_01) iesaka gada sākumā augstskolai uzzināt skolotāja 

tematisko plānu, lai studenti var izvēlēties konkrētu tēmu un apmeklēt skolu šajā laikā. 

Ņemot vērā nelielo studentu skaitu pēdējos gados, šis priekšlikums šobrīd varētu tikt 

realizēts studentiem, kuri izstrādā diplomdarbu noteiktas mājturības tēmas apguves 

metodikā. 

 Augstskolā docētājiem būtu jāseko un jāinformē studenti tieši mācību 

priekšmeta satura jomā. Pilnveidot pedagoģisko studiju programmu, atbilstoši spēkā 

esošajiem pamatizglītības un vidējās izglītības standartiem, ir viens no pedagogu 

izglītības uzlabošanas uzdevumiem, kas noteikti Izglītības attīstības pamatnostādnēs 

2007.–2013. gadam. Tā, piemēram, 2008./2009. m.g. tika ieviests jauns mācību 

priekšmeta standarts biznesa ekonomiskajos pamatos, un, esot praksē, studentiem 

jāpārzina un jāizmanto metodiskie materiāli, priekšmeta programmas paraugs 

(SKPV_03). Paplašināt studentu redzesloku mācīšanas metodikā varētu izmantojot 

video fragmentu vērošanu, kur mācību metodes pielietotas dažādās situācijās 

(SKPV_07).  
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 Tiek atzīta arī stundu vērošanas nozīmība profesionālās domāšanas attīstībā, 

skolēnu un viņu zināšanu iepazīšanā (SKPV_05).  

 Neskatoties uz pašizglītošanās prasmju attīstības aktualitāti, skolotāji atzīst 

skolēnu pretestību mājas darbu izpildei un norāda studentu pasivitāti, domājot par 

skolēnu pašizglītošanos, un iesaka studentiem iesaistīties arī fakultatīvu, interešu 

pulciņu darbā, skolas pasākumos, darbojoties kā skolotāju palīgiem. Lai veicinātu 

daudzveidīgāku metožu izmantošanu, prakses vadītāji iesaka formulēt konkrētākus 

prakses uzdevumus (SKPV_05). Skolotājiem ir skaidrs arī disciplīnas problēmu 

risinājums, t.i., jāattīsta prasmes motivēt skolēnu, lai skolēni būtu ieinteresēti 

(SKPV_03), taču atzīst, ka arī pieredzējušiem skolotājiem tas ir grūts uzdevums. 

 Studentam ir svarīgi attīstīt pašprezentācijas prasmi, kas ietver atbilstošu stāju, 

balsi un reakciju dažādās situācijās (SKPV_07). Arī satura apjoma atlases prasmes tiek 

attīstītas praksē, pieredzes rezultātā. Lai varētu elastīgi piemēroties situācijai, skolotāji 

iesaka stundai sagatavot papildus uzdevumus (SKPV_07). Praksē ir jūtamas studenta 

zināšanas attiecīgajā tēmā, taču jāņem vērā, ka augstskolas studiju kursi sniedz 

plašākas zināšanas, bet, kā skolotājam, studentam jāzina, kas jāiemāca skolēnam pēc 

standarta prasībām (SKPV_07). 

 Pretrunīgi ir skolotāju ieteikumi uzskates sagatavošanas jautājumā. Daži 

uzskata, ka uzskates izgatavošanas un demonstrēšanas zināšanas un prasmes jāapgūst 

studijās un jāapliecina praksē, citi domā, ka nav nepieciešams gatavot uzskati tikai 

gatavošanas pēc, jo pēc skolotāju pieredzes, katru gadu uzskate mainās (SKPV_04; 

SKPV_03; SKPV_05) un, zinot nepieciešamo, to var sagatavot konkrētajai stundai.  

 Balstoties uz studijās apgūto teoriju, vērtēšanas prasmes tiek attīstītas praksē, 

kur studenti apzinās vērtēšanas kritēriju izstrādes nepieciešamību un to atbilstību 

(SKPV_05; SKPV_04; SKPV_06). Skolotāji iesaka trenēties izstrādāt vērtēšanas 

kritērijus dažādiem praktiskajiem un patstāvīgajiem darbiem, noformulēt tā, lai tie 

atbilst normatīvo dokumentu nosacījumiem un būtu saprotami skolēniem (SKPV_07). 

Studentiem iesaka mācīt paralēlklases, lai justu, uz ko spējīgs bērns attiecīgajā posmā. 

Jaunums skolotāja darbā šobrīd ir e-žurnāls, paši skolotāji vēl to apgūst, tāpēc arī 

students to var iepazīt praksē (SKPV_07).  



 106

 Iespējas patstāvībai profesionālajā darbībā prakses vadītāji saskata attīstītās 

studenta saskarsmes prasmēs ar skolēniem, ko iesaka pilnveidot arī kontaktējoties 

ārpusstundu pasākumos (SKPV_01; SKPV_02; SKPV_04). Skolotāja profesija nosaka 

nepieciešamību nepārtraukti mācīties, pilnveidoties (SKPV_02). Studenta patstāvīgas 

profesionālās darbības attīstībai, prakses vadītāji iesaka paredzēt prakses uzdevumos 

strādāt klasē bez skolotāja klātbūtnes, jo tad students izjūt savu atbildību par rezultātu 

(SKPV_05; SKPV_06). Patstāvīga darbība tiek sekmēta norādot stundas gatavošanai 

nepieciešamos normatīvos dokumentus, literatūru, izziņas avotus, ļaujot pašam veidot 

stundas plānu, izvēlēties mācību materiālus (SKPV_07). Atzinīgi skolotāji vērtē 

iespēju studentiem profesionāli pilnveidoties, savstarpēji vērtējot vadītās stundas 

(SKPV_05).  

 Apstākļi, kuri var nelabvēlīgi ietekmēt studenta prakses norisi un profesionālo 

attīstību kodu sarakstā formulēti kā draudi. Vairākkārtīgi skolotāji min nepārtrauktas 

prakses ilguma saistību ar profesionālo prasmju attīstību, jo esošajā situācijā pietrūkst 

laika apgūto profesionālo prasmju nostiprināšanai (SKPV_01; SKPV_06). Bažas rada 

arī skolotāju nevēlēšanās uzņemties prakses vadīšanu, kā iemeslu minot skolēnu 

disciplīnas un sekmju pazemināšanos studenta darbības laikā. Tiek traucēta arī 

skolotāja izstrādātā sistēma un mācīšanas temps, ja skolotājam galvenais ir mācību 

darba rezultāts (SKPV_01). Bieži vien skolēni, kas pieraduši pie skolotāja prasībām, 

nemaz nevēlas, ka viņus mācīs students (SKPV_04). 

 Arī iepriekš minētais priekšlikums, pakārtot praksi studentu interesējošo tēmu 

metodikas apguvei, šobrīd nav reāls, jo pastāv studiju plāns, kur nenoteiktu prakses 

laiku nav iespējams saskaņot ar pārējām studiju procesa aktivitātēm (SKPV_01). 

Skolotāju atziņa, ka „praksē pilnībā prasmes neapgūst, dzīve izmācīs” (SKPV_01), 

atbilst realitātei un, diemžēl ir arī iemesls pārāk ieilgušiem sava mācīšanas stila 

meklējumiem sākot patstāvīgās darba gaitas, atstāj neapmierinātību ar sava darba 

rezultātiem un negatīvi ietekmē skolēnu sekmes un uzvedību, kā rezultātā daudzi 

jaunie skolotāji pamet skolu. 

 Par problēmām un pretrunām mūsu izglītības sistēmā liecina arī reproduktīvo 

mācību metožu īpatsvars mācību darbā, jo šādā veidā, pēc skolotāju domām, var apgūt 

standartu prasības, un mācību rezultāti ir augstāki. Skolotāji atzīst, ka neko īpašu 
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parastajās skolās metožu ziņā students neredz, skolā mainās attiecības ar skolēniem, 

bet metožu ziņā nekas nemainās, izmanto metodes, kas dod rezultātu (SKPV_01). 

Protams, šādā situācijā nevar no studenta prasīt inovatīvu metodisko darbību, 

demonstrējot daudzveidīgas mācību metodes, ja to nedemonstrē un neveicina prakses 

vadītājs. 

 Plašāki pētījumi nepieciešami jautājumā par vairāku priekšmetu mācīšanas 

kvalitāti, kā to ietekmē paša studenta intereses, jo prakses vadītāji novēro, ka vairāk 

uzmanības un intereses students velta vienam no tiem, šajā gadījumā mājturībai un 

tehnoloģijām  vai biznesa ekonomiskajiem pamatiem, un otra priekšmeta mācīšana ir 

mazāk kvalitatīva (SKPV_04). 

 Vēl joprojām skolās ir ierobežotas iespējas izmantot datortehnoloģijas u.c. 

tehniskos demonstrēšanas līdzekļus stundu norisē, kas neļauj studentam sagatavot un 

izmantot mūsdienīgu uzskati, rosināt skolēnu interesi tēmas apguvē (SKPV_05). 

 Mūsdienās ir aktuāls jautājums par skolēnu interesi mācīties, ko skolotāji izjūt 

arvien vairāk. Skolotāji atzīst, ja viņiem grūti rosināt interesi, tad būtu par daudz 

prasīts to veikt studentam. Šo apstākli saista arī ar mājturības un tehnoloģiju 

priekšmeta prestižu, interesi par mācību priekšmetu vispār (SKPV_01; SKPV_04). 

Savukārt biznesa ekonomisko pamatu mācīšana prasa studenta erudīciju, orientēšanos 

politikas un ekonomikas novitātēs, jo ekonomikā situācija mainās katru dienu. Ja 

studentam šī nav interesējošā joma, tad arī skolēnu ieguvums stundās ir minimāls 

(SKPV_03). Studenta paļaušanās uz skolotāja palīdzību, viņa metodiskajiem un 

uzskates materiāliem, pēc skolotāju domām, mazina studenta centību stundas 

materiālus gatavot patstāvīgi (SKPV_06). Vērtēšanas prasmju apguvi praksē ietekmē 

studenta iespējas vadīt tēmas noslēguma stundas, kad tiek liktas balles par pabeigtu 

izstrādājumu vai pārbaudes darbu pēc skolotāja izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem, 

ar kuriem iepazīstina skolēnus tēmas apguves sākumā. Diemžēl šāda iespēja nav 

garantēta, jo tēmas apguves stundu skaits dažkārt pārsniedz prakses laiku, un līdz ar to 

var izpalikt vērtēšanas prasmju apguve (SKPV_01; SKPV_06). Arī prakses uzdevums, 

izstrādāt pārbaudes darbu un analizēt rezultātus, ir problemātisks, jo students nevar 

izstrādāt pārbaudes darbu, ja nezina, ko skolēni ir mācījušies iepriekš (SKPV_06). 
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 Sadarbība starp prakses vadītāju un studentu var veidoties, ja students izrāda 

iniciatīvu. Diemžēl skolotājs neko nevar palīdzēt, ja students ierodas praksē un nezina 

kādi uzdevumi viņam jāveic, ko viņš sagaida no prakses vadītāja (SKPV_06). 

Profesionālo attieksmi, patstāvīgu profesionālo darbību negatīvi ietekmē specialitātes 

izvēles faktori, kas diemžēl nesaistās ar vēlmi strādāt skolā. Citi studenti savukārt 

prakses laikā izjūt grūtības skolotāja profesijā un pārdomā savu turpmāko izvēli 

(SKPV_05; SKPV_06).  

 Apkopojot skolotāju prakses vadītāju izteiktos viedokļus, var secināt (Strode, 

2008b): 

 Prakses vadītāji studenta patstāvīgu profesionālo darbību izprot kā studenta 

profesionālo darbību bez skolotāja prakses vadītāja līdzdalības stundā, kas 

īstenojama prakses beigu posmā, nepieciešamības gadījumā konsultējot un 

sniedzot metodisko atbalstu stundas sagatavošanā;  

 Kā vienas no nozīmīgākajām tika atzītas studenta komunikācijas prasmes, 

kas sekmē saskarsmi ar skolēniem, nodrošina atgriezenisko saikni par 

mācību rezultātu sasniegumiem vadītajās stundās, kā arī, sadarbībā ar 

prakses vadītāju, nodrošina studentam nozīmīgu profesionālās darbības un 

attīstības jautājumu risinājumus, sekmē patstāvīgas profesionālās darbības 

veidošanos; 

 Skolotāji prakses vadītāji atzīst, ka studentu patstāvīgas profesionālās 

darbības izpausmes saistītas ar darbības motīviem, mērķtiecību, atbildību (ar 

augstu paškontroles un kritiska pašvērtējuma līmeni), iniciatīvu, prasmēm 

plānot un realizēt pašizglītību, prasmēm apkopot izziņas un darbības procesā 

gūtās atziņas un izmantot tās profesionālajā attīstībā.  

 
3.2.3. Docētāju skatījums par studentu profesionālo sagatavošanu 

 
 Lai noskaidrotu docētāju viedokli par studentu profesionālo sagatavošanu savos 

vadītajos studiju kursos un pedagoģiskajā praksē, nākošajā patstāvīgas profesionālās 

darbības veidošanās izpratnes un izpētes posmā no 2008. gada oktobra līdz novembrim 

tika intervēti seši RA PF docētāji un 2009. gada maijā elektroniski aptaujāti divi DU 

Mūzikas un mākslu fakultātes docētāji. Piecu docētāju intervijas tika ierakstītas audio 
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formātā, jo ”tehniski veiktie ieraksti (audio, video) ir daudz piemērotāki, jo tos 

iespējams atkārtoti noklausīties vai noskatīties, tā precizējot interviju laikā iegūtos 

datus” (Kristapsone, 2008: 265). Viena intervija tehniku iemeslu dēļ tika fiksēta 

rakstveidā. Intervēšana tika veikta RA telpās. Divi DU docētāji uz strukturētās 

intervijas jautājumiem atbildēja elektroniski. 

 Intervija ietvēra astoņus jautājumus, kas raksturo katra docētāja izpratni par 

vispārējo un profesionālo prasmju apguvi, to vērtēšanu viņa docētajos kursos, studiju 

kursa uzdevumu atbilstību prakses uzdevumiem, savu iesaistīšanos pedagoģiskās 

prakses vadīšanā, prakses uzdevumu, nolikumu izstrādē, piedalīšanos prakses 

konferencēs. Docētāji izteica vērtējumu par studentu profesionālo motivāciju un 

profesionālo sagatavošanu kopumā (skat. 15.pielikumu). Jautājumi tika analizēti 

izmantojot hermeneitisko pieeju (Kroplijs, Raščevska, 2004; Gadamers, 1999). 

Docētāju intervijās respondentu vārdi tika kodēti: D – norāda docētājs un skaitlis 

norāda konkrēto respondentu. 

D1 docē dažādus psiholoģijas kursus pedagoģijas specialitāšu studentiem: 
Pedagoģiskā saskarsme, Saskarsmes psiholoģija, Sociālā pedagoģija un psiholoģija, 
Vispārējā psiholoģija; Pedagoģijas psiholoģija u.c. D1 uzskata, ka studentam, sākot ar 
pirmo studiju gadu, svarīgi apgūt pašrefleksijas prasmi, ko viņi nodarbībās dara gan 
teorētiski, gan praktiski, izpētot sevi. D1 uzskata, ka rezultāti varētu būt labāki, jo 
studenti to dara neprasmīgi. Sociālās psiholoģijas kurss ir saistīts ar skolu. Sekmīgāk 
var strādāt ar studentu grupām, kuras ir bijušas praksē, jo tad uzdevumi tiek saistīti ar 
gūto pieredzi. D1 izsaka nožēlu, ka dodot studentiem pašu labāko, rezultāti ne vienmēr 
iepriecina. Norāda, ka psiholoģijas kursos apgūtās zināšanas nepieciešamas veicot 
prakses uzdevumus: klases izpēte, skolēna individuālā izpēte. D1 šobrīd nav 
pārliecināta par optimālu prakses norisi, izsaka varbūtību mainīt secību: ”sākumā 
stāstam daudz teorētiski, varbūt otrādi, ka sākumā vēro un tad meklē teoriju, analizē, 
kas tas ir”. Dažādos priekšmetos mācīto studenti nespēj sasaistīt. Uzskata, ka 
nepārtraukta prakse, piemēram, katru nedēļu viena diena, palīdzētu novērst studenta 
satraukumu, bailes no stundu vadīšanas, jo tāda problēma pastāv. Informāciju par 
studenta gūto pieredzi praksē D1 gūst piedaloties prakses konferencē, analizējot 
dokumentācijas. Parasti atgriežoties no prakses, studenti stāsta, kā gājis, ir pārbagāti 
ar iespaidiem. Par studentu motivāciju pedagoģiskajai darbībai D1 uzskata, ka pēdējos 
gados ”skolotāja profesiju izvēlas klusas, čaklas meitenes, kas labi mācās, bet nav 
garantijas, ka viņas būs labas skolotājas. Nepieciešama specifiska profesionālā 
ievirze”. Par studentu profesionālo sagatavošanu domā, ka tas atkarīgs, „cik daudz viņi 
ņem no tā, ko dod docētājs”. Arī prakses norise lielā mērā iespaido attieksmi pret 
profesiju.  

 
 D2 māca Didaktiku, kurā attīsta studentu vispārējās prasmes: kognitīvās, 

komunikatīvās, kā arī profesionālās prasmes: didaktiskās pieejas izvēles prasmes; 
mācību metožu un formu izvēles prasmes; mācību procesa likumsakarību ievērošanas 
prasmes. Par apgūtajām prasmēm pārliecinās analizējot studentu darbošanos 
nodarbībās (semināri, projekti, darbs grupās un pāros, prezentācijas); vērtējot studentu 
patstāvīgos/ mājas darbus, eksāmena rezultātus. D2 vada vērošanas praksi: 
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iepazīstina studentus ar prakses uzdevumiem, analizē un vērtē prakses materiālus. 
Sava studiju kursa uzdevumus saista ar vērošanas prakses uzdevumiem, jo nepārzina 
prakses uzdevumus visiem prakses posmiem un visu specialitāšu pedagoģiskajām 
praksēm. D2 iesaka vērošanas prakses uzdevumos veikt didaktikā apgūto vērošanu, 
refleksiju par didaktikā apgūto un vēroto, aktīvajās praksēs pielietot to, kas apgūts 
didaktikā. D2 negūst iespēju iepazīt un analizēt studentu gūto pieredzi praksē, jo 
”prakse ir pēc didaktikas kursa apgūšanas, tādēļ diemžēl, nenotiek studiju kursa un 
praksē gūtā sasaiste didaktikas kursa ietvaros”. D2 studentu interesi par pedagoga 
profesiju raksturo kā atšķirīgu: ”daži demonstrē lielu interesi – jautājot, izrādot aktivitāti 
un iniciatīvu par apgūstamo un plašāk. Daži ir vienaldzīgi, ar zemu motivāciju”.  

 
D3 docē dažādus ar pedagoģiju un metodiku saistītus studiju kursus 

Sākumskolas mācīšanas metodiku katedrā: Integrētās mācības, Spēju pedagoģija, 
Spēles teorija un metodika, u.c., vada pedagoģiskās prakses. Vispārējo un profesionālo 
prasmju apguvē par nozīmīgu uzskata studentu piedalīšanos studiju nodarbībās, kurās 
apgūst interaktīvās metodes. Kurss notiek pirms prakses, savstarpēji vērojot, studenti 
gūst pieredzi. Studenti izstrādā darba lapas. Integrētajās mācībās izmanto visos 
priekšmetos apgūtās zināšanas, prasmes. Vērtējot studentu zināšanas un prasmes, D3 
neatbalsta kontroldarbus un ir apmierināta, ka ir iespēja strādāt ar nelielām grupām, un 
prasmes tiek apgūtas nodarbībās, kurās studenti saņem aprakstošus vērtējumus. D3 
uzskata, ka sadarbība ar studentiem, vadot praksi, ir optimāla, jo neskaidro jautājumu 
risināšanai tiek izmantoti gan telefonsakari, gan skolas apmeklējums. D3 piedalās 
studenta vadītās stundas vērtēšanā, izstrādā prakses uzdevumus, organizē un 
piedalās prakses konferencēs. Prakses uzdevumu pilnveidei tika izmatots ESF prakses 
projekts, kura ietvaros organizēta skolotāju prakses vadītāju darba grupa. D3 saskata 
arī savu docēto studiju kursu sasaisti ar prakses uzdevumiem: ”studenti aprobē kursā 
izstrādātos pasākumu, integrētās stundas plānus un tml”. Respondente uzskata, ka 
pamatizglītības skolotāja specialitātes pedagoģiskās prakses tiek organizētas labi, jo ¾ 
uzdevumu ir sastādījuši paši darba devēji, un šobrīd nesaskata, ko vēl vajadzētu 
praksē pilnveidot. Par gūto pieredzi praksē studenti dalās prakses konferencēs, kas ir 
”ļoti izvērstas prakses aizstāvēšanas, jo studentiem ir radušies iespaidi, pieredze, kas ir 
daudzveidīga un kopīgi secinājumi ir vajadzīgi”. Sākumskolas mācību priekšmetu 
metodikas tiek apgūtas semestrī, kad notiek arī pedagoģiskā prakse, tas palīdz 
sasaistīt teoriju un praksi. Kopumā, ja būtu darba vietas, studenti labprāt strādātu par 
skolotājiem. D3 studentu profesionālās gatavības vērtējumu saista ar Valsts 
pārbaudījumu komisijas vērtējumu, jo ”darba devēji nosaka vērtējumu, atbilstību 
profesijai. Pēdējā laikā ir tendence mazāk vērtēt konkrētās zināšanas, ko students 
reproducē eksāmena laikā, vairāk vērtēt personisko attieksmi pret dažādiem 
problēmjautājumiem, piemēram, izglītība kā parādība, ģimene kā vērtība, skolēns kā 
personība”. D3 uzskata, ka galvenais izglītībā ir kvalitāte un studentu attieksme.  

 
D4 docē studiju kursus Izglītības saturs profesijā, Metodoloģija un pētnieciskais 

darbs pedagoģijā, Tautsaimniecības pedagoģija, Patērētājizglītības pedagoģiskie un 
sociāli ekonomiskie aspekti. Savu vadīto studiju kursu ieguldījumu studentu prasmju 
attīstīšanā saskata tādu vispārējo un profesionālo prasmju attīstīšanā, kas saistītas ar 
zinātniski pētnieciskā darba veikšanu, t.i., zinātniskā aparāta formulējumu, metodisko 
prasību ievērošanu darba noformējumā, kas ir nepieciešams referātu, studiju darbu, 
diplomdarbu rakstīšanai un noformēšanai. Šīs prasmes vērtē ieskaitēs, 
seminārnodarbībās. D4 vada pirmsdiploma praksi atsevišķiem studentiem. Tā saistīta 
ar diplomdarba izstrādi, tāpēc notiek konsultācijas par tēmas teorētisko un 
eksperimentālo daļu, aprobācijas jautājumiem. Savu vadīto studiju kursu uzdevumus ar 
prakses uzdevumiem saista kursos Tautsaimniecības pedagoģija, Patērētājizglītības 
pedagoģiskie un sociāli ekonomiskie aspekti trešā un ceturtā studiju gada studentiem. 
Apgūstot patērētājizglītības jautājumus, tiek dots uzdevums sastādīt un aprobēt 
stundas plānu saistībā ar jauno patērētājizglītības standartu, norādot mācīšanas 
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aspektus, patērētājizglītības aspektus. Šī uzdevuma izpilde sniedz informāciju par 
studenta gūto pieredzi praksē. Studentu interesi par pedagoga profesiju respondente 
D4 raksturo saistībā ar studenta esošo pieredzi: nepilna laika studiju studentiem, kas 
strādā skolās motivācija ir, bet runājot par pilna laika studentiem, tad īpašas intereses 
par pedagoga profesiju nav. Tas saistās ar samaksu, ne pārāk augsto profesijas 
prestižu. Savos ierosinājumos studentu profesionālo prasmju attīstības sekmēšanai 
studiju procesā, respondente D4 norāda nepieciešamību izmantot problēmpieeju, 
konkrētus uzdevumus, praktisko darbību, kurus veicot studenti attīsta prasmes, veido 
attieksmes.  

 
D5 docē studiju kursus Ekonomikas mācīšanas metodika, Patērētājzinības, 

Bizness mājsaimniecībā. Nodarbībās orientējas uz vispārējo prasmju attīstīšanu, kas ir: 
literatūras studēšana, apkopošana un prasme uzstāties auditorijas priekšā. Kaut arī 
mācīšanas metodika ir saistīta ar profesiju, profesionālās prasmes attīstīt īpaši 
neizdodas, jo kontaktstundu ir maz. Studiju kursa uzdevumi tiek saistīti ar prakses 
uzdevumiem, Ekonomikas mācīšanas metodikā izstrādājot stundu plānus, tematiskos 
plānus, uzskati, vērtēšanas kritērijus noteiktai tēmai, veicot mācību metožu analīzi. Pēc 
prakses, studiju procesā, eksāmenā tiek analizēti rezultāti. Respondente D5 atzīst, ka 
”studentu profesionālo sagatavošanu var uzlabot izmantojot aktīvās mācību metodes, 
sadarbojoties ar studentu prakses laikā”.  

 
D6 docētie studiju kursi ir Šūto izstrādājumu tehnoloģija, Uzturs un uzturzinību 

mācīšanas metodika, Mājsaimniecības tehnika, Mājsaimniecības vadīšana un 
uzturēšana. Respondente D6 vairākkārt uzsver savu pozīciju studentu profesionālajā 
sagatavošanā, studiju procesā izmantojot inovatīvās un pētnieciskās metodes, rosinot 
studentus radošās inovācijas aprobēt skolā, izmantot skolēnu motivēšanai, 
diplomdarba izstrādē. D6 vada vērošanas praksi un praksi uzturmācībā. Pašu diemžēl 
prakses norise neapmierina, ne laika plānojuma ziņā (2 nedēļas), kas ir par maz, ne 
uzdevumu, to realizācijas iespēju ziņā. Prakses laikā ar studentiem sadarbojas 
konsultācijās augstskolā, jo studenti praksi iziet dažādās Latvijas vietās. D6 domā, ka 
praksē daudzas lietas notiek pašplūsmā. Ierosina izveidot kopēju prakses moduli, lai 
pakāpeniski tiktu sasniegts vēlamais studentu patstāvīgas profesionālās darbības 
līmenis, zināšanas un prasmes profesijā. 1.studiju gadā vērošanas praksē studenti 
neuztver praksi kā ”dzīvu” teoriju, jo tā ir pirmā saskare ar skolotāja profesiju. Uzskata, 
ka ”vajadzīga psiholoģiskā sagatavotība, lai students ietu strādāt skolā. Vieglāk praksi 
vērot, ja ir lielāka pieredze”. D6 atzīst, ka, lai gan praksē students ne vienmēr realizē 
iecerēto, jo bieži vien noteicošā ir skolotāja prakses vadītāja ietekme, tomēr prakse ir 
nozīmīga studiju daļa, kur tiek gūta dažāda veida pieredze. Kā ierosinājumu studentu 
profesionālo prasmju attīstības sekmēšanai studiju procesā norāda nepieciešamību 
palielināt kontaktstundu skaitu, jo laika trūkums ierobežo prasmju attīstīšanu studijās. 

 
D7 docē Zīmēšanas un tās mācību metodikas, Kompozīcijas un tās mācību 

metodikas, Zīmēšanas, Kompozīcijas studiju kursus, vada Mākslas plenēru. Uzskata, 
ka kopumā studiju kursos tiek sekmētas studentu mācīšanās, literatūras studiju, 
komunikatīvās u.c. vispārīgās prasmes un katra studiju kursa ietvaros arī 
mākslinieciskās prasmes. Apgūtās zināšanas un prasmes studenti demonstrē praktisko 
nodarbību, semestra skašu laikā, kā arī praksēs. D7 vada praktikumu vizuālās mākslas 
metodikā, kura uzdevumi sastādīti atbilstoši standartam. Prakses uzdevumi paredz 
praktiskās un metodikas zināšanas pielietot strādājot ar dažāda vecuma skolēniem. 
Savu sadarbību ar studentu, skolotāju prakses vadītāju pedagoģiskās prakses laikā 
organizē tā, ka ”ievadprakses laikā students vienu reizi nedēļā apmeklē vizuālās 
mākslas metodikas praktikuma nodarbības, kur notiek diskusija par praksē paveikto un 
neskaidrajiem brīžiem. Tiek analizētas vadītās stundas un tiek sastādīti plāni un 
izspēlētas pedagoģiskās situācijas nākamās nedēļas nodarbībām, savukārt sadarbība 
ar skolotāju notiek ievadprakses laikā notiek netieši, saziņa caur studentu – 
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praktikantu”. Informāciju par studenta pieredzi praksē D7 gūst, analizējot skolas 
atsauksmi un vērtējumu, lasot prakses dienasgrāmatu un studenta pašvērtējuma 
ziņojumu kā arī vērojot studenta prakses atskaites aizstāvēšanu prakses noslēguma 
konferencē. Vērtējumā tiek ņemts vērā arī teorētisko studiju kursu sasaistes prasme, 
studentam veicot pedagoģisko darbu praksē. D7 uzskata, ka studentu profesionālo 
prasmju attīstībai nepieciešami papildus motīvi studiju procesā un atbilstoša studiju 
vide, kas sekmētu vēl lielāku vēlmi un interesi sevi profesionāli pilnveidot. 

D8 docē Gleznošanas mācību metodiku, Vizuālās mākslas mācību metodiku, 
Tekstilmākslas tehnoloģijas un kompozīcijas studiju kursus, vada mākslas plenēru. 
Saistībā ar pedagoģisko praksi vada praktikumu vizuālās mākslas mācību metodikā, 
izstrādā prakses uzdevumus, piedalās konferencēs. Praktikums tiek organizēts prakses 
laikā un notiek augstskolā vienu reizi nedēļā. Diskusijās tiek noskaidrots par praksē 
paveikto. Vismaz reizi prakses laikā notiek pārrunas ar prakses vadītāju, lai uzzinātu 
kādas grūtības studentiem ir saistībā ar stundu vadīšanu skolā. D8 uzskata, ka 
”studentu interese par pedagoga profesiju ir apmierinoša, jo studenti pastāvīgi apkopo 
jaunas mācību metodes un paņēmienus”. Kopumā studenti ir gatavi uzsākt darbu skolā. 
 

 Apkopojot izteiktos docētāju viedokļus var secināt, ka visi docētāji pārzina 

savus docētos studiju kursus, saskata vispārējo un profesionālo prasmju attīstības 

iespējas, sasaisti ar praksi. Diemžēl reti notiek docētāju sadarbība ar studentiem un 

skolotājiem prakses vadītājiem prakses vietās, savstarpēja sadarbība (D4, D6, D8). 

Prakses norise tiek saistīta ar paša studenta atbildību (D5, D6). Vadot praksi, docētāji 

pārzina tikai noteikta prakses posma uzdevumus, nepārzina prakses mērķus un 

uzdevumus kopumā (D1, D2, D4, D5, D6). Pedagoģiskās prakses organizācija un 

norise atšķiras katrā skolotāju sagatavošanas studiju programmā, ko nosaka 

specialitātes specifika, studiju plāns. To apliecina respondentes D3 intervija, kas pauž 

pārliecību par prakses optimālu norisi pamatizglītības skolotāja specialitātes 

studentiem. Kā iemesls tam ir īstenotais ESF prakses atbalsta projekts, kura ietvaros ir 

iespēja sadarbībā ar skolu pārstāvjiem pilnveidot prakses metodiskos materiālus, 

uzdevumus, materiāli atbalstīt prakses vadītāju darbu, semināru un konferenču norisi 

u.tml. Līdzīga pieredze ir monogrāfijas autorei šāda projekta izstrādē un norisē 

mājturības un biznesa ekonomisko pamatu skolotāja specialitātes studentu praksei 

skolā 2005./2006. studiju gadā. Tomēr šādi pasākumi nav ilglaicīgi un par parasto 

pieredzi kļūst paša studenta prakses vietas izvēle, visbiežāk savā dzīvesvietā, kur 

students strādā sadarbībā tikai ar skolotāju prakses vadītāju un augstskolā atgriežas 

praksi beidzot. Tāpēc daudzi neskaidrie jautājumi paliek nerisināti. Pozitīvi, ka 

respondentes D3 gadījumā tiek nodrošināta prakses posmu vienotība, jo viens docētājs 

vada visus pedagoģiskās prakses posmus, sadarbojas ar skolām, izstrādā prakses 



 113

uzdevumus, iepazīst studentus, docējot dažādus pedagoģijas un metodikas kursus utt. 

Respondente D3 demonstrē arī augstu kompetenci didaktikas, metodikas jomā, 

atbildību studiju kvalitātes nodrošināšanā. D7, D8 raksturojot savu pieredzi, norāda 

priekšmeta metodikas praktikuma organizēšanas pozitīvo lomu studentu atbalstam un 

problēmu risināšanai prakses laikā.  

 Balstoties uz docētāju interviju analīzi, ieteikumiem var izvirzīt sekojošus 

nosacījumus pedagoģiskās prakses organizēšanā:  

1) pedagoģiskās prakses vienotība; 

2) docētāju prakses vadītāju didaktiskā kompetence; 

3) skolas – augstskolas (docētājs – students – prakses vadītājs) sadarbība; 

4) docētāju sadarbība katedras, fakultātes, ietvaros: (uzdevumu, nolikumu) 

apspriešana, pilnveidošana; saskaņota prakses posmu vadība; studiju 

programmā iesaistīto docētāju piedalīšanās prakses noslēguma konferencē. 

 Katra studenta profesionāli nozīmīgo īpašību un vispārējo prasmju potenciāls ir 

nosacījums patstāvīgas profesionālās darbības attīstībai. Tā izpēte veikta nākošajā 

apakšnodaļā. 

 

3.3. Vispārējo prasmju kā profesionālo prasmju veidošanās 

pamatnosacījuma izpēte 

 
 Šajā pētījuma posmā, lai noskaidrotu studentu patstāvīgas profesionālās 

darbības veidošanā nozīmīgo vispārējo prasmju līmeni, tika veikta aptauja. Aptauja – 

sākotnējās informācijas ievākšanas metode, kas paredz uzdot pētāmajai kopai mutiskus 

vai rakstiskus jautājumus, kuri satur pētījuma problēmu empīriskā līmenī, kā arī iegūto 

atbilžu saturisko apstrādi (Kristapsone, 2008: 225). Viens no aptaujas paņēmieniem ir 

anketēšana. Tās būtība – respondentam patstāvīgi jāaizpilda anketa vai aptaujas lapa, 

kas viņam ir saprotama. 

 Anketēšanas mērķis: noteikt skolotāja profesionālajā darbībā nozīmīgo 

vispārējo prasmju līmeni, analizējot iekšējo (vecums) un ārējo (studiju ilgums) faktoru 

ietekmi (Strode, 2009). 
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 Studentu vispārējo prasmju noteikšanai tika adaptēta D.Knohas un S.Batzelas 

(Knox & Butzel, 2002) transfēro prasmju aptauja, kuras struktūra, prasmju un 

apakšprasmju uzskaitījums lielā mērā atbilst skolotāja profesionālo prasmju, studenta 

patstāvīgas profesionālās darbības prasmju bāzei, kuru raksturojošie kritēriji ir 

funkcionālās, komunikatīvās un refleksijas prasmes. Anketa tika tulkota latviešu 

valodā un sākotnēji aprobēta 13 studentu grupā, lai noteiktu viennozīmīgu izpratni par 

vērtējamo prasmju būtību. Aptaujas anketā katra no 15 vispārējām prasmēm raksturota 

ar deviņām vai 10 apakšprasmēm, kopumā veidojot 141 apgalvojumu (apakšprasmes) 

(skat. 4. pielikumā).  

 Anketā iekļauto prasmju grupu atbilstība patstāvīgas profesionālās darbības 

kritērijiem apkopota 3.3.1.tabulā.  

3.3.1.tabula. Vispārējo prasmju atbilstība studentu patstāvīgas profesionālās 
darbības kritērijiem 

Funkcionālās prasmes Komunikācijas prasmes Refleksijas prasmes 
Plānošana un organizēšana Vārdiskā komunikācija  Analīze 
Konsultēšana un apkalpošana Neverbālā komunikācija  
Mācīšana Rakstiskā komunikācija  
Vadīšana Starppersonu attiecības  
Darba organizēšana   
Administrēšana   
Pētniecība   
Jauninājumu izstrāde un ieviešana   
Konstruēšana   
  

 Respondentu uzdevums bija ar Likerta skalas metodi novērtēt katras vispārējās 

prasmes apakšprasmju rādītājus. Vērtējums tika veikts piecu ballu skalā: 1 – prasme 

nepiemīt, netiek izmantota; 2 – zema attīstības līmeņa prasme, tiek izmantota reti; 3 – 

vidēja attīstības līmeņa prasme, tiek izmantota dažreiz; 4 – augsta attīstības līmeņa 

prasme, tiek izmantota bieži; 5 – ļoti augsta attīstības līmeņa prasme, tiek izmantota 

ļoti bieži. Lai interpretētu iegūtos rezultātus, tika ieviesti papildus mainīgie: dzimums; 

vecums; studiju gads. 

 Ar datorprogrammas SPSS 15.0 palīdzību veikta anketas satura iekšējās 

saskaņotības pārbaude, izmantojot Kronbaha alfa testu. Alfas koeficients var būt 

robežās no nulles līdz vienam. Kronbaha alfa pa apgalvojumu grupām visos 
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gadījumos pārsniedz 0,79, kas ļauj secināt, ka anketu var pielietot vispārējo prasmju 

diagnosticēšanā (skat. 16.pielikumu).  

 No respondentiem izdalītajām 224 anketām atpakaļ tika saņemtas 199. Anketas 

bija anonīmas. Trīs no respondentiem nebija aizpildījuši pēdējo aptaujas anketas 

lappusi, kurā bija piecu vispārējo prasmju grupu raksturojošās apakšprasmes. Šie 

respondenti sastāda 1,5 %, kas ir normāls tehnisko kļūdu skaits šādai kopai. Līdz ar to 

tika analizētas 196 anketas. 

 Rezultāti un to interpretācija. Analizējot aprakstošās statistikas datus atsevišķi 

pa apgalvojumiem (katras grupas apakšprasmju vērtējums 1–5 skalā), visaugstākais 

vidējais vērtējums 4,52 piešķirts Neverbālās komunikācijas prasmju grupā prasmei 

uzmanīgi klausīties, bet viszemākie vidējie vērtējumi ir Rakstiskās komunikācijas 

prasmju grupā – prasmei rakstīt reklāmu manuskriptus – 1,72 un prasmei rakstīt 

stipendiju ierosinājumus, projektus – 1,88. 

 Vidējais teorētiskais vērtējums 2,5 ir pārsniegts 136 no 141 apgalvojuma, kas 

nozīmē, ka respondenti snieguši kopumā vērtējumus virs vidējā. Par to liecina 

asimetrijas koeficients, kurš apgalvojumos ir negatīvs (A<0), kas nozīmē, ka variantes 

(atbildes) ir sadalījušās nevienmērīgi, t.i. empīriskā sadalījuma līkne ir novirzīta pa 

labi no vidējā aritmētiskā, kas nozīmē, ka vairāk ir augstu novērtējumu (skat. 

23.pielikumu). Visos apgalvojumos, izņemot trīs, atbildes vērojamas pilnā amplitūdā, 

no “1” līdz “5”. Prasmju grupā Starppersonu attiecības neviens respondents nav 

izvēlējies zemāko vērtējumu “1” apakšprasmju raksturojumam prasme paredzēt 

cilvēku vajadzības un reakcijas un prasme izteikt sajūtas atbilstoši.  

 Pa apgalvojumu grupām visaugstākais vidējais vērtējums 3,76 ir Starppersonu 

attiecību grupā, savukārt, viszemākais – 2,62 vērojams grupā Rakstiskā komunikācija. 

Lai noskaidrotu, vai vidējo vērtējumu atšķirības pa grupām ir uzskatāmas par 

statistiski nozīmīgām un tālāk interpretējamām, tika aprēķināta standartkļūda, intervāla 

minimums, maksimums un vidējais vērtējums (skat. 3.3.2.tabulā). 

 Izmantojot korelācijas koeficientu, tika noskaidrots cik lielā mērā statistiski 

viena gadījuma lielumi ir skaitliski atkarīgi no cita gadījuma lieluma skaitliskām 

vērtībām. Korelējot savā starpā pētījuma gaitā iegūtos apgalvojumus, ļoti izteikta 

korelācija, ja 0,80< /k/<1, nav vērojama. 
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3.3.2.tabula. Vispārējo prasmju grupu vidējie vērtējumi dilstošā secībā 

Nr Vispārējo prasmju grupa Std. kļūda Min Vidējais Max 
1.  Starppersonu attiecības 0,06 2,89 3,76 4,20 
2.  Neverbālā komunikācija 0,07 2,97 3,51 4,52 
3.  Plānošana un organizēšana 0,07 2,92 3,37 3,69 
4.  Konsultēšana un apkalpošana 0,07 2,81 3,33 3,73 
5.  Pētniecība 0,07 2,66 3,30 3,92 
6.  Vadīšana 0,07 2,91 3,27 3,52 
7.  Vārdiskā komunikācija 0,07 2,50 3,25 3,61 
8.  Analīze 0,07 2,60 3,22 3,82 
9.  Apmācīšana/konsultēšana 0,08 2,60 3,06 3,59 
10.  Administrēšana 0,09 2,26 2,94 3,59 
11.  Jauninājumu radīšana un ieviešana 0,08 2,39 2,88 3,52 
12.  Finanses 0,09 2,50 2,85 3,30 
13.  Darba organizēšana 0,08 2,36 2,76 3,30 
14.  Konstruēšana un vadīšana 0,09 2,10 2,68 3,45 
15.  Rakstiskā komunikācija 0,08 1,72 2,62 3,29 
  

 Atsevišķas vidēji augstas korelācijas, kur k>0,6, novērotas, korelējot 

apakšprasmēm pa grupām:  

- Visvairāk kopsakarības tiek novērotas apakšprasmju grupā darba plānošana un 

organizēšana, kas atspoguļo prasmes darbības mērķu un plāna izstrādē, nosakot 

un ievērojot laika grafiku, paredzot un organizējot uzdevumus un informāciju, 

koordinējot cilvēkus, aktivitātes un informāciju un sekojot uzdevumu izpildei 

un pabeigšanai. 

- Mācīšanas/konsultēšanas grupā prasme noteikt vajadzības nepieciešama 

macīšanai, sagatavošanai un konsultēšanai. Prasme izstrādāt un vadīt attīstības 

plānu nosaka arī prasmi atbilstoši attīstīt mācību programmas un materiālus. 

- Starppersonu attiecību grupā prasme paredzēt cilvēku vajadzības un reakcijas 

nosaka prasmi atbilstoši izteikt sajūtas. 

- Analīzes grupā vērojama augsta korelācija starp prasmi salīdzināt un izvērtēt 

informāciju un prasmi rakstīt pētījuma analīzi. 

 Konspektīva katras vispārējo prasmju grupas apgalvojumu analīze un 

izvērtējums sniegts ar mērķi tos interpretēt, izdarīt secinājumus. Pirmajā grupā ir 

apgalvojumi, kuri raksturo vārdiskās komunikācijas prasmi. Tās izpausme raksturota 

ar deviņām apakšprasmēm, kas ietver prasmi uzstāties, diskutēt, pārliecināt, intervēt un 

tml. Visvairāk augstāko vērtējumu “5” respondenti ir piešķīruši apakšprasmēm prasme 
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debatēt par idejām un prasme piedalīties grupu diskusijās. Viszemāk vērtēta 

apakšprasme prasme pārdot idejas, produktus vai pakalpojumus, kas kopumā liecina 

par respondentu studiju aktuālo pieredzi un profesionālo ievirzi, kas nesaistās ar 

pārdošanas prasmēm.  

 Otrajā grupā ir apgalvojumi, kas attiecas uz neverbālo komunikāciju, kuru 

raksturo prasme uzmanīgi klausīties, veidot sakarus ar grupām, atbildēt uz neverbāliem 

norādījumiem, radīt pozitīvu paštēlu, izteikt sajūtas ar ķermeņa valodu un tml. 

Visvairāk vērtējumu “5” gan šajā prasmju grupā, gan visā anketā kopumā, ir 

apgalvojumā prasme uzmanīgi klausīties, savukārt visvairāk kā neesošu respondenti 

novērtējuši prasmi izstrādāt koncepcijas, izmantojot dažādus mēdijus. Tas norāda 

divējādus iemeslus – nepietiekošu tehnisko aprīkojumu un zināšanas tā izmantošanā 

vai arī studiju uzdevumu izpildi, kas neprasa šīs prasmes apguvi un izmantošanu. 

 Prasmju grupā rakstiskā komunikācija, iekļautas šādas apakšprasmes: prasme 

rakstīt ziņojumus, instrukcijas, dzeju un daiļliteratūru, projektus, reklāmu 

maniskriptus, prasme rediģēt, prasme izmantot dažādas tehnoloģijas rakstīšanai, 

kompetence rakstu valodas lietošanā. Šajā grupā ietilpst viszemāk novērtētās 

apakšprasmes – prasme rakstīt dzeju, daiļliteratūru, prasme rakstīt projektus, prasme 

rakstīt reklāmu manuskriptus, kas nesaistās ar masveidīgu katra cilvēka ikdienas 

nepieciešamību un profesionālo darbību, bet raksturo atsevišķu sabiedrības pārstāvju 

intereses. Visvairāk augstāko vērtējumu respondenti piešķīruši prasmei izmantot 

datortehnoloģijas rakstīšanai, kas ir kļuvusi par neatņemamu studiju darba, brīvā laika 

vai citu nodarbošanos sastāvdaļu. 

 Prasmju grupā mācīšana, respondenti vērtēja prasmes, kuras vistiešāk sasaucas 

ar skolotāja darbā nepieciešamajām prasmēm mācīt, konsultēt, sagatavot, izskaidrot, 

novērtēt mācīšanās stilus, ieteikt risinājumus un tml. Augstāko vērtējumu īpatsvars 

uzrādīts apakšgrupā prasme mācīt, konsultēt, sagatavot, zemākā – prasme izstrādāt un 

vadīt attīstības plānu, ko var attiecināt arī uz stundas plānu izstrādi un realizēšanu.  

 Prasmju grupu analīze, raksturo prasmes saistītas gan ar informācijas 

sistematizēšanu un rezultātu apkopošanu, gan ar problēmu risināšanu. Augstākais 

vērtējums šajā grupā ir apakšprasmei izrādīt zinātkāri, zemākais – analizēt 
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kvantitatīvos, fiziskos, zinātniskos datus, jo šī prasme, iespējams, aktuāla kļūst 

augstākajā akadēmiskās izglītības līmenī. 

 Prasmju grupa pētniecība, saistīta gan ar studiju procesā, gan profesionālajā 

praksē nepieciešamajām prasmēm – noteikt atbilstošus informācijas avotus, izteikt 

hipotēzi un pārbaudīt rezultātus, klasificēt un grupēt informāciju kategorijās un tml. 

Visvairāk augstāko vērtējumu šajā grupā piešķirts apakšprasmēm prasme izmantot 

elektroniskās meklēšanas metodes un prasme iegūt informāciju no vairākiem avotiem, 

kas šobrīd ir pamatizglītības uzdevums. Zemākie prasmes izmantošanas rādītāji ir 

prasmei intervēt pirmavotus, kas, iespējams, saistīts ar atbilstošu uzdevumu trūkumu 

studiju procesā.  

 Prasmju grupas plānošana un organizēšana prasmes atbilst nepieciešamajām 

skolotāja darba funkcijām, saistītām ar tematiskā, kalendārā un stundas plāna izstrādi 

un īstenošanu – prasmes izstrādāt plānu un noteikt mērķus, koordinēt cilvēkus, 

aktivitātes un informāciju, izstrādāt un realizēt laika grafiku, paredzēt problēmas un tās 

atrisināt utt. Kā visbiežāk lietotās prasmes šajā grupā respondenti uzrāda prasmi 

izstrādāt un ievērot laika grafiku un prasmi nodrošināt uzdevuma pabeigšanu, ko 

iespējams saista ar sava studiju darba organizāciju, prakses uzdevumu izpildi. Vairums 

uzskata, ka viņiem nepiemīt prasmes radīt efektīvas organizēšanas sistēmas, kas 

liecina par profesionālās pieredzes un zināšanu trūkumu šajā jomā. 

 Prasmju grupā konsultēšana un apkalpošana iekļautās apakšprasmes konsultēt, 

dot padomus, būt empātiskam, iejūtīgam, pacietīgam, palīdzēt cilvēkiem veidot viņu 

lēmumus, sekmēt citu pašpārliecību un tml. var tikt izmantotas ikdienas saskarsmē, 

skolotāja profesionālajā darbā, sociālajā sfērā. Visvairāk augstāko vērtējumu ir 

apakšprasmes izrādīt empātiju, iejūtību un pacietību raksturojumā. Kā neesošu vai ļoti 

reti izmantojamu prasmi respondenti atzina prasmi lietot zināšanas par pašpalīdzības 

teorijām un programmām, kas diemžēl mūsu sabiedrībā netiek plaši popularizētas, bet 

ir nozīmīgas garīgās un fiziskās veselības saglabāšanā. 

 Prasmju grupa starppersonu attiecības raksturo nepieciešamās prasmes 

noderīgas profesionālajā un plašākā sabiedriskajā kontekstā: piemēram, prasme 

veicināt sadarbību, saprast citus, radīt pozitīvu, viesmīlīgu vidi, prasme veicināt 

konfliktu atrisināšanu u.c. Šī prasmju grupa kopumā ir vērtēta visaugstāk. Analizējot 



 119

atsevišķās apakšprasmes, visaugstāk vērtēta ir humora izjūta. Viszemāk – konflikta 

risināšanas prasmes, ko 10% respondentu norāda kā neesošas. Šajā gadījumā būtu 

lielāka uzmanība jāpievērš saskarsmes psiholoģijas apguvei praktisko uzdevumu jeb 

praktikumu veidā, kur tiek risinātas daudzveidīgas situācijas, kas palīdz rast 

risinājumus arī ikdienā un profesionālajā darbībā sastopamajiem konfliktiem dažādos 

līmeņos. 

 Prasmju grupa vadīšana ir saistāma gan ar uzņēmuma vai darba kolektīva 

vadīšanu, gan ar klases vadīšanu un klases audzinātāja pienākumu veikšanu. Iekļautās 

apakšprasmes ir prasmes noteikt darbības plānu, izvirzīt mērķus un noteikt darbības 

norisi, apspriest noteikumus un apstākļus, motivēt citus sasniegt kopējos mērķus u.c. 

Kā biežāk izmantotu prasmi respondenti min prasmi izvirzīt mērķus un noteikt 

darbības norisi. Viszemākā kompetence uzrādīta prasmē radīt inovatīvus risinājumus 

sarežģītām problēmām. Tādējādi vairāk uzmanības jāpievērš problēmsituāciju 

risināšanai studiju vai profesionālo uzdevumu izpildē, pieredzes analīzei. 

 Prasmju grupa darba organizēšana turpina iepriekšējā grupā skatīto tematiku, 

akcentējot rūpes par iestādes attīstību, iesaistīto personu profesionālo izaugsmi, 

pozitīvu darba vidi. Pedagoģiskajā darbā šīs prasmes var izmantot saistībā ar skolas 

pedagoģiskā kolektīva sadarbību efektīvas izglītojošās vides nodrošināšanā. Šajā grupā 

tika vērtētas tādas apakšprasmes, kā prasme vadīt personālu, projektus, prasme 

deleģēt atbildību un pārskatīt izpildi, sadarboties ar dažāda līmeņa amatpersonām u.c. 

Visaugstāk vērtētā prasme ir prasme sadarboties ar dažāda līmeņa amatpersonām, 

viszemāk – prasme nodrošināt personāla apmācību. Rezultāts ir loģisks, jo šo prasmi 

var izmantot tikai reāli vadot kādu uzņēmumu vai iestādi, un, no respondentu kopas, 

tie var būt daži nepilna laika studiju vai maģistra programmas studenti. 

 Prasmju grupa finanses šķietami vismazāk atbilst pedagoģiskā darba būtībai, 

taču ņemot vērā, ka daļa respondentu ir topošie mājturības un biznesa ekonomisko 

pamatu skolotāji, tad šajā grupā iekļautās prasmes paredzēt un novērtēt ieņēmumus un 

izdevumus, novērtēt un analizēt cenas, izpildīt grāmatvedības funkcijas un procedūras, 

izpildīt matemātiskos aprēķinus u.c. ir daļa no skolā apgūstamā mācību satura 

ekonomikas priekšmetā un skolotāja zināšanas un prasmes šajos jautājumos ir 

likumsakarīgas. Visvairāk augstāko vērtējumu ir apakšprasmei izpildīt matemātiskos 
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aprēķinus, viszemāk respondenti vērtē prasmes izpildīt grāmatvedības funkcijas un 

procedūras. 

 Prasmju grupa administrēšana saistīta ar atbildības uzņemšanos par noteiktu 

pasākumu vai projektu norisi. To raksturo sekojošas apakšprasmes: prasme noteikt 

uzdevumus un darba standartus, prasme sasniegt mērķus budžeta un laika robežās, būt 

elastīgam krīzes situācijā, sekmēt projektu realizāciju, pārraudzīt komunikāciju u. tml. 

Kā ļoti bieži izmantotu prasmi vairums respondentu atzīmēja prasmi izmantot 

datorprogrammas un aprīkojumu, kas iespējams tika vērtēta vispārīgā nevis 

administrēšanas kontekstā. Viszemāk vērtēta prasme pieņemt darbā un uzraudzīt 

personālu, jo šīs prasmes esamībai nepieciešama noteikta profesionālā darbība un 

pieredze. 

 Prasmju grupa jauninājumu izstrāde un ieviešana saistīta ar personības 

radošumu, kas skolotāja un it īpaši mājturības vai sākumskolas skolotāja darbā ir ļoti 

nepieciešams. To raksturo apakšprasmes vizualizēt koncepcijas un rezultātus, saskaņot 

krāsas un formas, izteikt idejas mākslas formās, realizēt ideju izmantojot grupas 

potenciālu u.c. Visvairāk augstāko vērtējumu ir apakšprasmei atcerēties sejas un 

telpiskus tēlus. Viszemāk vērtēta prasme ieviest produktus eksperimenta ceļā, ko 

saistībā ar skolu, var attiecināt uz skolotāja metodisko darbību, uzskates u.c. materiālu 

sagatavošanā un izmantošanā. Šis rezultāts sasaucas ar skolotāju prakses vadītāju 

intervijās pausto atziņu, ka studentiem, strādājot skolā, trūkst radošuma. 

 Prasmju grupa konstruēšana raksturo tehniskas dabas cilvēku intereses, kuras 

dažkārt ir pamatā mājturības un tehnoloģiju skolotāja profesijas izvēlei. Šeit 

apvienotās apakšprasmes ir prasme montēt un uzstādīt tehnisko aprīkojumu, prasme 

izprast arhitektūras projektus, prasme lietot darbarīkus un iekārtas, prasme pārzināt 

un vadīt braukšanas līdzekļus u.c. Visvairāk augstāko vērtējumu guvusi prasme 

labiekārtot apkārtni un saimniecību, viszemāk vērtēta prasme labot elektrību un 

santehniku, kas tradicionāli ir vīriešu uzdevums mājsaimniecībās. 

 Atbilstoši izstrādātajai anketas izmantošanas metodikai, tika aprēķināti 

respondentu prasmju līmeņi. To nosaka, katras prasmju grupas apakšprasmju ballu 

skaita summas procentuālā vērtība no maksimāli iespējamā punktu skaita. Tas dod 

iespēju noteikt katra indivīda prasmju hierarhiju, norādot stiprās un vājās puses, kas 



 121

sekmē vai kavē studiju un profesionālās darbības īstenošanu. Iegūto rezultātu 

statistikas rādītāji sakārtoti prasmju grupu vidējo vērtību augošā secībā attēloti 

3.3.3.tabulā. Zemākais vidējais rādītājs 52,35 (max=100) raksturo prasmju grupu 

Rakstiskā komunikācija, augstākais 75,32 – prasmju grupu Starppersonu attiecības. 

3.3.3.tabula. Vispārējo prasmju grupu vidējie vērtējumi augošā secībā 

 
N Min Max Vidējais 

Standart-
novirze 

Rakstiskā komunikācija 196 20 87 52,35 13,867 
Konstruēšana 196 0 100 52,41 20,369 
Darba organizēšana 196 0 98 54,46 17,376 
Finanses 196 0 100 56,21 19,644 
Jauninājumu izstrāde un 
ieviešana 

196 0 93 56,44 17,550 

Administrēšana 196 0 100 57,92 18,758 
Macīšana/ konsultēšana 196 26 94 63,46 14,564 
Analīze 196 20 96 64,43 14,236 
Vardiskā komunikācija 196 29 100 64,88 12,521 
Vadīšana 196 29 100 65,35 14,482 
Pētniecība 196 22 93 65,81 14,105 
Konsultēšana un apkalpošana 196 30 100 66,66 14,514 
Planošana un organizēšana 196 26 98 67,40 15,342 
Neverbāla komunikācija 196 33 100 69,98 12,404 
Starppersonu attiecības 196 36 100 75,32 11,823 

 

 Iegūtās vērtības tika izmantotas anketas turpmākajā analīzē nosakot empīriskā 

un teorētiskā sadalījuma atbilstību pēc Kolmogorova-Smirnova testa (1-Sample K-S) 

(skat. 17.pielikumu). Ar šo testu var pārbaudīt empīriskā sadalījuma atbilstību 

normālajam sadalījumam. Nulles hipotēze, ka empīriskais un normālais sadalījums 

būtiski neatšķiras (H0: Xemp.=Xteor.), nebūs noraidīta pie α = 0,05, ja Asymp. Sig. (2-

tailed) > 0,05. Tā kā testa asimptotiskā p-vērtība Asymp. Sig. (2-tailed) 13 prasmju 

grupu vērtībās ir robežās (0,070...0,796) > 0,05, tad nulles hipotēzi nevar noraidīt. 

Tātad paraugkopas atbilst normālajam sadalījumam un var veikt vidējo aritmētisko 

salīdzināšanu. 

 Metodes, kuras ir balstītas uz normālsadalījuma principu, sauc par 

parametriskās statistikas metodēm. Šajā gadījumā izmantots t tests, jeb Stjūdenta 

kritērijs, izkliedes analīze (dispersiju analīze, AnOVa - Analysis Of Variance). Tās ir 
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balstītas uz diviem parametriem - aritmētisko vidējo un vērtību izkliedi ap to jeb 

sadalījumu. 

 Izmantojot Kolmogorova-Smirnova Z transformāciju, pārbauda, vai starpība 

starp divām izlasēm ir būtiska. (Nonparametric tests/2 independent samples). Vidējo 

aritmētisko salīdzināšanai tika izmantots t tests neatkarīgām paraugkopām (skat. 

18.pielikumu). Ar Levena testu Levene's Test for Equality of Variances pārbauda 

dispersiju vienādību (homogenitāti). Dispersiju starpībai palielinoties, Fišera kritērija F 

skaitliskā vērtība pieaug un tuvojas kritiskai vērtībai, kuras pārsniegšanas gadījumā 

abas dispersijas uzskatāmas par būtiski atšķirīgām. Ja dispersijas atšķiras būtiski, tad, 

neskatoties uz to, ka vidējās vērtības neatšķiras, paraugkopas atšķiras būtiski. Nulles 

hipotēze pastāv, ja Sig. > 0.05.  

 Vidējo aritmētisko salīdzināšana veikta ar Stjūdenta kritēriju (t). Nulles 

hipotēze (H0: x = y), ka vidējie aritmētiskie neatšķiras būtiski, nebūs noraidīta, ja Sig. 

(2-tailed) > 0,05. Pieņemot nulles hipotēzi, ka studentu vidējais aritmētiskais prasmju 

līmenis 1.st.g. un maģistra studijās neatšķiras un hipotēzes pārbaudē novērtējot 

abpusējās hipotēzes p-vērtību (Asym.Sig. (2-tailed)), var secināt, ka p-vērtība<0,05 ir 

sekojošās prasmju grupās Vārdiskā komunikācija p=0,029, Neverbālā komunikācija 

p=0,000 (99%), Rakstiskā komunikācija p=0,016, Analīze p=0,000 (99%), Pētniecība 

p=0,011, Plānošana un organizēšana p=0,012, Konsultēšana un apkalpošana 

p=0,012, Starppersonu atiecības p=0,050, Vadīšana p=0,020, kas norāda, ka ar 95% 

varbūtību varam noraidīt nulles hipotēzi, apstiprinot, ka prasmju līmeņu vidējie 

aritmētiskie starp 1.st.g. un maģistra studiju studentiem norādītajās prasmju grupās 

atšķiras. Savukārt p – vērtība salīdzinot 1.st.g. un 5.st.g. studentu vidējos aritmētiskos 

prasmju līmeņu rādītājus, visās prasmju grupās apstiprina nulles hipotēzi, ka vidējās 

prasmju līmeņu vērtības neatšķiras, jo p= (0,202 … 0,934)>0,05. Salīdzinot dažādu 

divu studiju gadu pasmju grupu vidējās vērtības, būtiskākās atšķirības vērojamas starp 

1.st.g. un maģistra studiju studentiem – deviņās prasmju grupās, starp 2.st.g. un 

maģistra studiju studentiem – trijās prasmju grupās (Neverbālā komunikācija 

p=0,016<0,05, Rakstiskā komunikācija p=0,037, Analīze p=0,004), starp 3.st.g. un 

maģistra studiju studentiem – sešās prasmju grupās (neverbālā komunikācija 

p=0,018<0,05, analīze p=0,037<0,05, pētniecība p=0,022, plānošana, organizēšana 
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p=0,022, Starppersonu atiecības p=0,023, Vadīšana p=0,040), starp 5.st.g. un maģistra 

studiju studentiem – astoņās prasmju grupās. 

 Tas norāda, ka studiju laikā no pirmā līdz piektajam studiju gadam nav 

vērojama viennozīmīga prasmju līmeņu rādītāju attīstība. Iespējams, ka prasmju līmeni 

ietekmē iegūtā izglītība un atbilstošā darba pieredze, jo maģistra studiju studentu 

prasmju rādītāji būtiski atšķiras no pārējo studiju gadu studentu prasmju līmeņu 

rādītājiem. Šī sakarība vērojama arī kvadrātveida grafiku salīdzinošā analīzē (skat. 

19.pielikumu). Kvadrātveida un vispārējo prasmju vidējo rādītāju grafiki parāda 

salīdzinoši zemo 5.st.g. studentu prasmju līmeni rakstiskās komunikācijas, 

starppersonu attiecību, darba organizēšanas u.c. prasmju grupās. To var skaidrot ar šo 

studentu specifisko situāciju, kas atbilst profesionālās psiholoģijas teorijā norādītajām 

krīzēm starp profesionālās attīstības posmiem, šajā gadījumā beidzot augstskolu un 

domājot par turpmāko darbu. Aptaujas aizpildīšanas laiks sakrita ar pirmsdiploma 

prakses beigšanu, gatavošanos valsts eksāmenam un diplomdarba aizstāvēšanai. 

Iespējams, ka vispārējo prasmju aptauja tika veikta kritiski pārdomājot savus 

pirmsdiploma prakses rezultātus, uztraucoties par eksāmena jautājumu zināšanām, 

tādējādi sniedzot pazeminātus prasmju pašvērtējumus.  

 Dispersiju analīze jeb ANOVA (Analysis of Variance) ir statistikas metode, kas 

tiek izmantota, lai noteiktu, vai divu vai vairāku izlašu dispersijas (t.i. vērtību 

sadalījumi) ir statistiski nozīmīgi atšķirīgas. Dispersijas analīze ir rīks, ar kuru var 

pārbaudīt faktoru būtiskumu. Atšķirībā no t testa, dispersijas analīzē, datus apstrādājot, 

tos var sadalīt apakšgrupās un pētīt attiecības visu šo grupu starpā, neizdarot 

kompleksus aprēķinus. 

 Dispersiju analīzi (analysis of variance) lieto, lai noteiktu, kā mainās atkarīgā 

mainīgā vidējās vērtības, ja datu kopu grupē pēc neatkarīgā mainīgā, ko mēra 

kvalitatīvajā vai kvantitatīvajā skalā. Dispersiju analīzes izmantošana datu apstrādē 

nepierāda cēloņsakarību, bet norāda tikai uz statistiski nozīmīgu atšķirību starp grupu 

vidējiem (Neter et al., 1990; Raščevska, Kristapsone, 2000; Kinnear & Gray, 2008). 

Šajā gadījumā neatkarīgais mainīgais – studiju gads, atkarīgais mainīgais – vispārējo 

prasmju rādītāji.  
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 Iegūtie rezultāti (skat. 3.3.4.tab.) norāda nebūtiskas atšķirības vispārējo prasmju 

rādītājos 1., 4., 7., 8., 10. – 15.grupā. Tas apstiprina nulles hipotēzi, ka šo vispārējo 

prasmju attīstības rādītājs nav atkarīgs no studiju ilguma, kas apliecina katra indivīda 

attīstības specifiku. Statistiski nozīmīga atšķirība (95% varbūtība) tiek uzrādīta 

prasmju grupās neverbālā komunikācija, analīze, pētniecība, starppersonu attiecības. 

Šajā gadījumā nulles hipotēzi var noraidīt. 1., 2., 3., 4., 5.studiju gada un maģistra 

studijās studējošo vispārējo prasmju rādītāju salīdzinājums statistiski nozīmīgo 

atšķirību visos gadījumos norāda augstāku atbilstošo vispārējo prasmju vērtību 

maģistra studiju grupā. Tas viennozīmīgi saistīts ar šo studentu dzīves un darba 

pieredzi, jo maģistra programmā studējošie jau ir ieguvuši augstāko izglītību, pieredzi 

noteiktā profesionālajā jomā. 

3.3.4.tabula. Prasmju grupu līmeņu un studiju ilguma dispersiju analīzes rezultāti 

Nr Atkarīgais mainīgais Neatkarīgais mainīgais Secinājumi 
Studiju gads 

1. Vārdiskā komunikācija p =0,491>=0,1 nebūtiska atšķirība 
2. Neverbālā komunikācija p=0,016<=0,05 

1. st.g. un 6.st.g. 
p=0,019 
5. st.g.un 6.st.g. p=0,018

būtiska atšķirība ar varbūtību 
95% 
 

3. Rakstiskā komunikācija p =0,172>=0,1  nebūtiska atšķirība 
4. Mācīšana/konsultēšana p =0,476>=0,1  nebūtiska atšķirība 
5. Analīze p=0,007<=0,05 

1. st.g.un 6. st.g. 
p=0,013 
3. st.g.un 6. st.g. 
p=0,041 

būtiska atšķirība ar varbūtību 
95% 
 

6. Pētniecība p=0,029<=0,05 būtiska atšķirība ar varbūtību 
95% 

7. Plānošana un organizēšana p =0,423>=0,1 nebūtiska atšķirība 
8. Konsultēšana un apkalpošana p =0,141>=0,1 nebūtiska atšķirība 
9. Starppersonu attiecības p=0,007<=0,05 

 5.st.g.un 6.st.g. p=0,016
būtiska atšķirība ar varbūtību 
95% 

10. Vadīšana p =0,076>=0,1 nebūtiska atšķirība 
11. Darba organizēšana p =0,346>=0,1 nebūtiska atšķirība 
12. Finanses p =0,710>=0,1 nebūtiska atšķirība 
13. Administrēšana p =0,659>=0,1 nebūtiska atšķirība 
14. Jauninājumu izstrāde un 

ieviešana 
p =0,201>=0,1 nebūtiska atšķirība 

15. Konstruēšana p =0,398>=0,1 nebūtiska atšķirība 
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 Pieņemot par neatkarīgo mainīgo studentu vecumu un analizējot atšķirības starp 

respondentu prasmju līmeņiem trijās vecuma grupās (skat. 20.pielikumu), p-vērtība 

visos gadījumos pārsniedz 0,05, kas nozīmē, ka ar 95% varbūtību var apgalvot, ka 

vecuma grupas faktors nav būtisks vispārējo prasmju līmeņu rādītājos. 

 Apkopojot anketas datu empīrisko analīzi, var secināt:  

 Anketas rezultātu apkopojums norāda nepieciešamību studiju procesā vairāk 

uzmanības pievērst studentu problēmrisināšanas prasmju, projektu izstrādes 

un vadības prasmju apguvei, kas sekmē augstskolas absolventu profesionālo 

konkurētspēju, kompetenci darba tirgū.  

 Dispersijas analīze kopumā norāda nebūtiskas atšķirības vispārējo prasmju 

rādītājos starp 1.–5.st.g. studentiem, jo katra indivīda prasmju attīstības 

dinamiku ietekmē iepriekšējā pieredze, personības iezīmes, studiju satura 

izpratnes īpatnības, subjektu mijdarbība. Būtisku atšķirību dažos gadījumos 

uzrāda maģistra programmas studentu prasmju rādītāji. Tas apliecina 

izglītības un profesionālās pieredzes lomu vispārējo un profesionālo prasmju 

attīstībā. 

 
3.4. Studentu patstāvīgas profesionālās darbības analīze gadījumu izpētē  

 
 Pētījuma nobeiguma posmā veikts studentu patstāvīgas profesionālās darbības 

kritēriju vērtējuma rezultātu apkopojums ar mērķi noteikt katra pētījuma izlases 

dalībnieka individuālās patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās īpatnības. 

Pētījuma izlasi veido 11 Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Mājturības/mājsaimniecības un 

biznesa ekonomisko pamatu skolotājs ar vienu papildspecialitāti darbam arodskolā 

piektā studiju gada studenti. 

 Gadījuma analīzi R.Jins (Yin, 1994) definē kā empīrisku pētījumu, kas pēta 

mūsdienu fenomenus to reālās dzīves kontekstā. Gadījuma analīzē robežas starp 

sociālo parādību un kontekstu nav stingri noteiktas un tajā tiek izmantoti daudzveidīgi 

liecību avoti. Lai veidotu daudzpusīgu skatījumu par gadījumu (ja pētījums ir 

kvalitatīvs), nepieciešams pielietot dažādas pētījuma metodes. Pētījumā, patstāvīgas 
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profesionālās darbības kritēriju noteikšanas gadījumu izpētei, izmantotas intervijas, 

dokumentu analīze un aptauja (skat. 3.4.1.tab.). 

3.4.1.tabula. Pētījuma metodes studentu patstāvīgas profesionālās darbības kritēriju 
noteikšanai  

Kritēriji Pētījuma metodes  
Funkcionālās 
prasmes 
 

strukturēta 
intervija 

Jautājumi atbilst prakses kopvērtējuma rādītājiem atbilstoši 
pedagoģiskā darba plānošanas, darbības un novērtēšanas 
posmā nepieciešamajām prasmēm (pēc Skolotāja profesijas 
standarta) 

aptauja Vispārējo prasmju aptauja (adaptēts Knox & Butzel, 2002) 
Reflektīvās 
prasmes 
 

dokumentu 
analīze 

Studenta pedagoģiskās domāšanas refleksijas līmenis, vērtējot 
prakses mapes ierakstus (adaptēta Sparka-Langera 
pedagoģiskās domāšanas refleksijas līmeņa noteikšanas skala)  

aptauja Vispārējo prasmju aptauja (adaptēts Knox & Butzel, 2002) 
Komunikatīvās 
prasmes  
 

aptauja Vispārējo prasmju aptauja (adaptēts Knox & Butzel, 2002) 
vārdiskās, rakstiskās, neverbālās komunikācijas līmeņa 
noteikšanai 

strukturēta 
intervija 

Jautājumi atbilst prakses kopvērtējuma rādītājiem atbilstoši 
pedagoģiskā darba plānošanas, darbības un novērtēšanas 
posmā nepieciešamajām prasmēm (pēc Skolotāja profesijas 
standarta) 

 

 Gadījuma analīze ir visa pētījuma saturs, kas balstās uz pētījuma jautājumiem, 

teorētiskajām perspektīvām, empīriskajiem pētījumiem, pētnieka veiktajām 

interpretācijām un secinājumiem. Pētījumā izmantota vairāku gadījumu analīze, par 

atsevišķo gadījumu uzskatot katra studenta patstāvīgas profesionālās darbības 

veidošanos. Šos gadījumus var analizēt pa vienam – katru kā unikālu gadījumu, taču, 

ja tiek pielietota vairāku gadījumu analīze, tad šādās situācijās būtiski ir šos vairākus 

gadījumus spēt apskatīt kā vienu veselu un rast kopsakarības (Yin, 1994). 

 Funkcionālās prasmes tika analizētas izmantojot Vispārējo prasmju aptaujā 

iekļautās skolotāja darba funkcijām (plānošana, organizēšana, vērtēšana) atbilstošās 

prasmju grupas. Tās ir Plānošana un organizēšana; Darba organizēšana; Mācīšana; 

Konsultēšana un apkalpošana; Administrēšana; Vadīšana; Pētniecība; Jauninājumu 

izstrāde un ieviešana; Konstruēšana. Katras prasmju grupas rādītājs tika noteikts 

apkopojot grupas apakšprasmju līmeņu datus (skat. 4.pielikumu). Šo prasmju grupu 

detalizēta analīze veikta anketas datu apstrādes statistiskajā analīzē 3.3.apakšnodaļā. 

Funkcionālo prasmju rādītāji ietverti arī prakses kopvērtējuma veidlapā, to vērtējumu 

studenti komentēja strukturētajās intervijās. Kritērija funkcionālās prasmes rādītāju 
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atsevišķo gadījumu datu matricu (aptaujas datus) skat. 21. pielikuma 1.tabulā, rādītāju 

līmeņi attēloti 3.4.1. attēlā. 

0
1
2
3
4

5
15A

15B

15C

15D

15E

15F

15G

15H

15I

15J

15K

15L

Plānošana un
orgaizēšana
Darba organizēšana

Mācīšana

Konsultēšana un
apkalpošana
Administrēšana

Vadīšana

Pētniecība

Jauninājumu izstrāde un
ieviešana
Konstruēšana  

3.4.1.att. Kritērija funkcionālās prasmes rādītāju līmeņi 
 

 Vērtējot aptaujā uzrādītos atsevišķo gadījumu funkcionālo prasmju līmeņus 

kopumā, līmeņu intervāls ir no otrā līdz piektajam līmenim, četros gadījumos 

sasniedzot augstāko - piekto līmeni (15G – 2 reizes, 15I – 5 reizes, 15K – 1 reizi, 15L 

– 4 reizes). Kopumā visaugstākais līmenis tiek uzrādīts plānošanas, viszemākais – 

darba organizēšanas prasmēs. 

 Refleksijas prasmju līmeņa noteikšana. Studentu patstāvīgas profesionālās 

darbības veidošanās pētījumā refleksijas prasmju līmeņa noteikšanai tika izmantota 

dokumentu analīze un aptauja.  

 Dokumentu analīze ietver studentu pedagoģiskās prakses atskaišu izpēti. 

Prakses mapē students apkopo prakses laikā veiktajiem uzdevumiem atbilstošo 

dokumentāciju. Prakses mapes izstrāde attīsta studentu laika plānošanas, faktu 

apkopošanas un vērtēšanas, problēmu risināšanas, mērķu izvirzīšanas, patstāvības un 

refleksijas prasmes (Rolheiser et al., 2000).  

 Pētījuma uzdevums: noteikt studentu refleksijas prasmju līmeni, tā dinamiku 

salīdzinot metodiskajā praksē (4.st.g. – 6KP) un pirmsdiploma praksē (5.st.g. – 7 KP) 

uzrādītos rezultātus. Kā datu iegūšanas veids tika izmantota kontentanalīze. Pētījumā 

veikti šādi kontentanalīzes posmi: (1) analizējamo dokumentu atlase un izlase; (2) 

kategorizācijas vienības noteikšana; (3) kategoriju izvēle; (4) kodēšanas shēmas 
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izveide, tās pārbaude; (5) iegūto datu analīze, lietojot kvantitatīvās datu apstrādes 

metodes (Geske, Grīnfelds, 2006). 

 Pētāmo dokumentu izlasē tika izvēlētas 24 prakses mapes, kuras izstrādāja 12 

Rēzeknes Augstskolas Pedagoģijas fakultātes otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas ”Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko 

pamatu skolotājs ar vienu papildspecialitāti darbam arodskolā” studenti 2006./2007. un 

2007./2008. studiju gadā. 12 prakses mapes izstrādātas 4.st.g. metodiskajā praksē (6KP) un 

12 – 5.st.g. pirmsdiploma praksē (7KP). Abās praksēs studenti veica profesionālo darbību 

skolā un prakšu uzdevumos ietilpa stundu vērošana, stundu vadīšana un rezultātu 

pašanalīze, prakses kritisks pašvērtējums (skat. 8.pielik.). 

 Kategorizācijas vienības noteikšanai tika adaptēta G.Sparka-Langera (Spark-Langer 

et al., 1990) reflektīvās pedagoģiskās domāšanas skala (skat. 1.3.2.1. tab.). Prakses mapes 

ierakstu vērtēšanai tika noteikti ierakstu veidi, kas kategorizēti konceptuālās kategorijās. 

Rezultātā, atbilstoši prakses uzdevumiem un atskaites dokumentācijai, tika noteiktas 

galvenās ierakstu kategorijas, t.i., vērtējamo ierakstu veids un skaits, kas apraksta 

notikumus, problēmas, personiskos ierosinājumus turpmākajai darbībai. Tie ir:  

1) prakses dienasgrāmata; 

2) stundu vērošanas analīze; 

3) vadīto stundu pašanalīze; 

4) kritisks prakses kopvērtējums, personiskā izglītības filozofija. 

 Kopskaitā katra studenta vērtējums balstās uz četriem prakses mapes ierakstu 

refleksijas līmeņu vērtējumiem. Iegūtie dati tika izmantoti frekvences aprēķināšanai. 

Frekvence norāda, cik bieži atkārtojas kāda pazīmes vērtība. Absolūtā frekvence rāda 

kādas vērtības parādīšanās skaitu. 21.pielikuma 3.tabulā apkopotas pedagoģiskās 

domāšanas refleksijas līmenim atbilstošās frekvences un procentu rādītāji. 

 Iegūtie rezultāti norāda, ka viszemākais refleksijas līmenis tiek uzrādīts prakses 

dienasgrāmatas ierakstos, kur lielākā studentu daļa (4.st.g. – 91,7% un 5.st.g. – 66,7%) 

uzrāda pirmo līmeni. Pedagoģiskās prakses metodiskajos materiālos norādīts, ka 

prakses dienasgrāmatas mērķis – attīstīt studenta prasmes un iemaņas atskatīties uz 

dienā/nedēļā izjusto, pārdomāto, paveikto, būt kritiskam, atbildīgam, veicināt savu 

profesionālo izaugsmi. Dienasgrāmata nav notikumu uzskaitījums un apraksts, bet 



 129

attieksme pret notikušo. Tai vajadzētu atspoguļot kritiku (pozitīvais, negatīvais), 

personisko attieksmi (Strode, 2004). Diemžēl studenti dienasgrāmatā vairāk veic 

notikumu pārstāstu, neiedziļinoties problēmās un to risinājumos. Stundu vērošanas 

ierakstos gan 4.st.g. (66,7%), gan 5.st.g. (91,7%) praksē dominē otrais refleksijas 

līmenis, kuru raksturo notikumu apraksts, problēmas identificēšana, personiskie 

ierosinājumi tālākai darbībai, neanalizējot cēloņus. Tas saistīts arī ar stundas vērošanas 

veidlapas struktūru, kurā jāveic ieraksti atbilstoši norādītajām pedagoģijas kategorijām, 

stundas norises posmiem, izvirzītajiem jautājumiem, kas studentiem palīdz orientēties 

mācību procesa problemātikā. Vadīto stundu analīzē kopumā tiek uzrādīti pirmie trīs 

līmeņi. Vairākuma 5.st.g. studentu (58,3%) refleksija atbilst trešajam līmenim, kuru 

raksturo notikumu, problēmu analīze, tiek norādīti personiskie ierosinājumi turpmākajām 

darbībām ar tradicionālu/personiski izvēlētu risinājumu. Studenti stundu analīzi veic 

aizpildot veidlapu ar jautājumiem par pieļautajām kļūdām vadot stundu, iespējamajiem 

stundas organizācijas uzlabojumiem u.tml., kas rosina problēmu analīzi (skat. 

7.pielikumu). Visplašākā refleksijas līmeņu amplitūda (1.-6.) uzrādīta prakses kritiska 

pašvērtējuma ierakstos. Šī daļa prakses mapē ir kritisks studenta personīgās izglītības 

filosofijas raksturojums, kura galvenais mērķis ir izvairīties no stereotipiem un 

dažādiem mītiem par izglītību, kā arī kritiski izvērtēt praksi. Studenta kā topošā 

skolotāja profesionālā pašrefleksija ir galvenā savas patstāvīgas profesionālās darbības 

apzināšanās forma un turpmākās pilnveides izšķirošs nosacījums. Kritisks prakses 

pašvērtējums ietver personīgās izglītības filosofijas un pašvērtējuma aprakstu, atbildot 

uz jautājumiem: vai iecerētais realizējās; kas izdevās (argumentē); kādas jaunas idejas 

šī prakse veicināja mācību procesa uztverē; kam būtu vairāk jāpievērš uzmanība; 

kādas konkrētas problēmas bija radušās, kā tās mēģinātu novērst; kā iepriekšējā praksē 

gūtais palīdzēja šajā praksē; ko turpmāk darītu citādi. 41,7% 4.st.g. studentu uzrāda 

augstāko – sesto refleksijas līmeni, jo analizē izglītības problemātiku sociālajā un 

politiskajā kontekstā, taču 5.st.g. dominējošie spriedumi ir otrajā refleksijas līmenī, kas 

balstās uz notikumu aprakstu, problēmu identificēšanu, personiskajiem ierosinājumiem 

tālākai darbībai, neanalizējot cēloņus. 

Kopumā, salīdzinot uzrādītos pedagoģiskās domāšanas refleksijas līmeņus prakses mapes 

ierakstos metodiskajā praksē (4.st.g.) un pirmsdiploma praksē (5.st.g.), var secināt, ka 
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ierakstu kategorijās: prakses dienasgrāmata; stundu vērošanas analīze; vadīto stundu 

pašanalīze, studentu pedagoģiskās domāšanas līmeņi ir augstāki piektajā kursā, veicot 

pirmsdiploma praksi. Ierakstu kategorijā kritisks prakses kopvērtējums, personiskā 

izglītības filozofija lielāks uzrādīto gadījumu skaits pirmsdiploma prakses mapju ierakstos 

ir otrajā un trešajā refleksijas līmenī, savukārt metodiskās prakses mapju ierakstos parādās 

arī piektais un sestais refleksijas līmenis (skat. 3.4.2.att.).  
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3.4.2.att. Kritērija refleksijas prasmes rādītāju līmeņi prakses mapes ierakstos 
 

  Vispārējo prasmju aptaujā refleksijas prasmju raksturošanai atbilst analīzes prasmju 

grupa, kurā students izvērtē sekojošas prasmes: pētīt datus vai uzvedību problēmu 

risināšanai; analizēt kvantitatīvos, fiziskos, zinātniskos datus; rakstīt pētījuma analīzi; 

salīdzināt un izvērtēt informāciju; sistematizēt informāciju un rezultātus; izrādīt 

zinātkāri; pētīt problēmu atrisinājumus; formulēt jēgpilnus, nozīmīgus jautājumus 

(skat. 4.pielikumu). Gadījumu izpētē iekļauto studentu uzrādītais analīzes prasmju 

procentuālais rādītājs ir robežās no 31% līdz 84% no maksimāli iespējama punktu 

skaita, atbilstošo līmeņu intervāls ir no otrā līdz piektajam, kas kopumā liecina par 

vidēju analīzes prasmju līmeni (skat. 21.pielikuma 5.tab.). 

 Salīdzinoši zemais studentu pedagoģiskās domāšanas refleksijas līmenis 

skaidrojams divējādi. Pirmkārt, ar nepietiekošu uzmanību refleksijas prasmju attīstīšanai 

studiju procesā, orientēšanos uz prakses dokumentācijas tehnisku aizpildīšanu, nevēlēšanos 

“sevi kritizēt”. Tas nozīmē, ka studenti nav pietiekoši novērtējuši refleksijas lomu 
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personības attīstībā, apguvuši refleksijas prasmes. To var skaidrot, kā patstāvīgas 

profesionālās darbības attīstības sākumposmu, jo esot šajā profesionālās attīstības stadijā, 

adaptējoties darba vidē, studenti galvenokārt pievērš uzmanību savai jaunajai lomai, 

priekšmeta saturam, vāji orientējas mācību organizācijas jautājumos. Pieredzes trūkums ir 

iemesls nespējai spriest par pedagoģiskā procesa īpatnībām, uzlabojumiem, reaģēt uz 

izveidojušos situāciju. 

 Arī paši studenti izjūt šo pretrunu starp studiju procesā apgūtajām zināšanām un 

praktisko darbību. Tas norāda, ka pedagoģiskajā praksē studenti vairāk vērsti uz savas 

personības problēmām, koncentrējas uz prakses uzdevumu izpildi, nevis refleksiju par 

notikušo. Refleksijas rādītājus ietekmē arī nepietiekošais docētāju nu prakses vadītāju 

atbalsts refleksijas rosināšanā, atstājot to studenta ziņā. Kā minēts teorētiskajā analīzē, tad 

empīriskie rezultāti apstiprina, ka refleksija diemžēl nav studiju procesa ikdienišķa prakse 

un jāmaina studiju organizācija, jāpilnveido docētāju prasmes studentu refleksijas prasmju 

sekmēšanai. Gatavība reflektēt norāda studenta pētniecisku pieeju praksei. Refleksijā 

svarīga ir motivācija un attieksme, prasmes un zināšanas, kas nodrošina analīzes bāzi. 

Refleksija nav rezultāts, bet mehānisms prasmju uzlabošanai. 

 Komunikatīvās prasmes. Pedagoģiskajā praksē students izmanto verbālo, 

neverbālo un rakstisko komunikāciju visos sadarbības līmeņos. Komunikācijas 

prasmju rādītāji gadījumu izpētē iesaistītajai studentu grupai tika noteikti izmantojot 

vispārējo prasmju aptaujas datus, kur vārdisko komunikāciju raksturojošās 

apakšprasmes ir prasme uzstāties, izteikt viedokli, debatēt par idejām, piedalīties 

diskusijās utt. Savukārt rakstisko komunikāciju raksturo apakšprasmes rakstīt 

ziņojumus, projektus, dzeju, daiļliteratūru, rediģēt uzrakstīto, rakstīt pārskatus utt. 

Neverbālo komunikāciju raksturo prasmes uzmanīgi klausīties; radīt pozitīvu paštēlu; 

lietot ķermeņa valodu utt. Starppersonu komunikāciju raksturo humora izjūta; cilvēku 

vajadzību un reakciju paredzēšanas prasme; cilvēku sadarbības veicināšana utt. (skat. 

4.pielikumu). Kritērija komunikatīvās prasmes rādītāju atsevišķo gadījumu 

kopsavilkumu skat. 21. pielikuma 4.tab. un 3.4.3.attēlā. 
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3.4.3.att. Kritērija komunikatīvās prasmes rādītāju līmeņi 
 

 3.4.3.attēlā salīdzinot vārdisko, neverbālo, rakstisko prasmju grafisko 

raksturojumu, var secināt, ka kopumā studentu rakstisko prasmju līmenis ir zemākais, 

savukārt vārdiskās komunikācijas prasmju grupā tiek uzrādīti augstākie, t.i., piektā 

līmeņa rādītāji. Iegūtie rezultāti apstiprina reālo situāciju, ka studenti ļoti nelabprāt 

veic rakstiskos prakses uzdevumus, stundu plānu sagatavošanu, izvērstu pašanalīzi, 

prakses atskaites dokumentācijas aizpildīšanu, jo domu formulēšanai un uzrakstīšanai 

nepieciešamas zināšanas par izpētes priekšmetu, valodas, gramatikas zināšanas, stila 

izjūta, kas bieži rada grūtības. Savukārt saskarsme lielai daļai studentu grūtības 

nesagādā, kas arī tika apliecināts studentu intervijās. 

 Atsevišķo gadījumu patstāvīgas profesionālās darbības kritēriju un to rādītāju 

analīze. Atbilstoši gadījumu izpētes teorijai, šajā pētījumā atsevišķais gadījums ir 

indivīds ar savu unikālo prasmju kompleksu, kas nodrošina vai arī kavē patstāvīgas 

profesionālās darbības veidošanos un tās izpausmes pedagoģiskajā praksē. Kā tika 

noskaidrots teorētiskajā pētījumā, patstāvīgas profesionālās darbības kritēriji ir 

funkcionālās, refleksijas un komunikatīvās prasmes, kuru rādītājus ietekmē gatavība 

darbībai, kuru savukārt nosaka studenta profesionālās darbības motīvi, zināšanas un 

prasmes. 

 Katra gadījuma izpēte ietver patstāvīgas profesionālās darbības kritēriju rādītāju 

apkopojumu (skat. 3.4.2.tab.) un to hermeneitisku izvērtējumu. 

P
ra

sm
ju

 lī
m

eņ
i 



 133

3.4.2.tabula. Patstāvīgas profesionālās darbības kritēriju rādītāju apkopojums gadījumu 
izpētes raksturojumam 

 

Funkcionālās prasmes 
Komunikatīvās 

prasmes 
Refleksijas prasmes 

 Prakses mape 

P
lā

no
ša

na
 u

n 
or

ga
ni

zē
ša

na
 

D
ar

ba
 

or
ga

ni
zē

ša
na

 

M
āc
īš

an
a 

K
on

su
ltē

ša
na

 u
n 

ap
ka

lp
oš

an
a 

A
dm

in
is

tr
ēš

an
a 

V
ad
īš

an
a 

P
ēt

ni
ec
īb

a 

Ja
un

in
āj

um
u 

iz
st

rā
de

 
un

 ie
vi

eš
an

a 

K
on

st
ru
ēš

an
a 

vā
rd

is
kā

 

ne
ve

rb
āl
ā 

ra
ks

tis
kā

 

st
ar

pp
er

so
nu

 

A
na

līz
e 

di
en

as
gr
ām

at
a 

 

st
un

du
 v

er
os

an
a 

va
di

to
 s

tu
nd

u 
an

al
īz

e 

pa
sv

er
te

ju
m

s 

15A 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2 1 2 1 1 
1 1 1 1 

15B 4 3 3 3 2 4 4 2 2 4 4 3 4 3 1 2 3 5 
2 2 3 2 

15C 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 4 2 
 

2 2 3 3 
1 2 2 2 

15D 4 2 4 3 2 3 4 3 2 5 4 3 5 3 
 

1 2 3 6 
2 2 3 2 

15E 3 2 2 4 2 3 4 3 2 3 3 3 4 5 
 

1 2 1 3 
1 2 3 3 

15F 3 2 3 2 2 2 4 2 2 3 3 2 3 4 
 

1 2 3 6 
1 2 3 2 

15G 5 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 
 

1 2 3 3 
1 2 3 3 

15H 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 
 

1 1 1 6 
1 2 1 3 

15I 
 

5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 
 

1 1 1 2 
1 2 2 2 

15J 2 3 2 2 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2 
 

1 2 2 6 
2 2 3 2 

15K 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
 

1 1 1 2 
2 2 3 3 

 

 15A intervijā (skat. 3.2.1.1.tab.) demonstrē neieinteresētību skolotāja profesijas 

apguvē, ko pamato arī atklātās personības iezīmes – nedrošība, iniciatīvas trūkums, 

neizlēmība un slinkums. Tas ir arī iemesls grūtībām patstāvīgi veikt skolotāja darba 

funkcijas. Prakses uzdevumi tika izpildīti pateicoties skolotājas prakses vadītājas 

iecietībai un regulārajai palīdzībai plānot stundas un metodiski tās nodrošināt, veikt 

skolēnu vērtēšanu. To apliecina arī vispārējo prasmju aptaujas rezultāti, ļoti zemus 

vērtējumus uzrādot funkcionālo prasmju rādītājos: darba organizēšana, mācīšana, 

vadīšana. Nav vērojama refleksijas prasmju attīstība, tā kā abās praksēs dominē 

zemākais – pirmais līmenis. Studentes stiprā puse ir starppersonu attiecības.  
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 15B profesionālo darbību raksturo radošums, vēlme pilnveidoties (skat. 

3.2.1.4.tab.). Patstāvība izpaužas stundu plānošanā, skolēnu vērtēšanā, ko apliecina 

rādītāji plānošana un organizēšana, vadīšana, pētniecība kā augsta attīstības līmeņa 

prasmes, kas tiek bieži izmantotas (4.līmenis). 15B demonstrē arī kopumā augstu 

komunikatīvo prasmju rādītāju līmeni. Salīdzinoši zemāks vērojams refleksijas 

prasmju rādītāju līmenis, ko raksturo problēmu identificēšana, personiskie 

ierosinājumi tālākai darbībai, neanalizējot cēloņus. Jāatzīmē, ka tas ir tipiski šajā 

profesionālās attīstības stadijā, kas saistās ar nepietiekošu profesionālo pieredzi. 15B 

zema attīstības līmeņa funkcionālās prasmes ir jauninājumu izstrāde un konstruēšana, 

kas skolotāja profesijā varētu būt saistītas ar metodisko materiālu sagatavošanu. 

 15C intervijā (skat. 3.2.1.11.tab.) apliecina, tādu personības iezīmju kopumu, 

kas neatbilst patstāvības izpausmei – nedrošība, izvairīšanās no grūtībām, bailes no 

kritikas, kaut arī vispārējo prasmju aptaujā funkcionālo prasmju rādītāji 6 gadījumos 

no 9 ir augsta attīstības līmeņa prasmes. Komunikatīvo prasmju rādītāji vārdiskā un 

rakstiskā komunikācija ir vidējā līmenī, savukārt neverbālā un starppersonu – augstā. 

Refleksijas prasmju rādītājs analīze atbilst zema līmeņa prasmei, prakses mapes 

ierakstu rādītāji nepārsniedz trešo līmeni metodiskajā praksē, kas ir ļoti labs rādītājs, 

un otro līmeni pirmsdiploma praksē. Tas liecina nevis par sistemātisku refleksijas 

prasmju attīstību, bet par atsevišķiem mēģinājumiem analizēt savu vai citu pieredzi. 

 15D raksturo motivēta studiju programmas izvēle (skat. 3.2.1.2.tab.) Personības 

iezīmes – mērķtiecība, optimisms un patstāvība atbilst funkcionālo prasmju rādītāju 

apzinātai pilnveidei pedagoģiskajā praksē, uzrādot augsta attīstības līmeņa prasmes 

plānošanā, mācīšanā un pētniecībā. Darba organizēšanā, administrēšanā un 

konstruēšanā uzrādītais zemais prasmju līmenis liecina par objektīvu prasmju 

pašvērtējumu, jo šīs prasmes saistītas ar ikdienas darbu kādā organizācijā vai 

uzņēmumā, ko 15D neveic. Jāatzīmē īpaši augstais komunikācijas prasmju līmenis, 

kas rādītājos vārdiskā un starppersonu komunikācija sasniedz ļoti augstu attīstības 

līmeni. 15D refleksijas prasmes ir vidējā attīstības līmenī, nav vērojama izaugsmes 

tendence prakses mapes ierakstu refleksijā. 

 15E profesijas izvēli raksturo kā senu ieceri, kas apstiprina pozitīvu iekšējo 

motivāciju. Intervijā (skat. 3.2.1.9.tab.) savu patstāvīgo profesionālo darbību pamato 
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kā rezultātu problemātiskajai sadarbībai ar prakses vadītāju. Tas apliecina funkcionālo 

prasmju rādītāju dažādo līmeni, piemēram, plānošanā – vidējs, mācīšanā – zems, 

pētniecībā – augsts, jo sadarbība, kā profesionālās patstāvības sastāvdaļa, šajā 

gadījumā netika realizēta, līdz ar to traucējot profesionālo attīstību. 15E uzrāda augstu 

analīzes prasmju līmeni un prakses mapes ierakstu refleksijas līmeni. Iespējams tas 

saistīts gan ar personības iezīmi – augstu pretenziju līmeni, kas liek meklēt 

cēloņsakarības, gan arī nepieciešamību patstāvīgi risināt mācību problēmas. 

 15F apliecina interesi par ekonomiku, kas sekmē patstāvīgu materiālu atlasi un 

stundu gatavošanu (skat. 3.2.1.8.tab.). Diemžēl pozitīvisms sadarbībā nenodrošina 

komunikatīvo prasmju rādītāju līmeni augstāku par vidējo. Savukārt konservatīvisms 

mācību organizēšanā funkcionālo prasmju rādītājos izpaužas kā zema līmeņa 

mācīšanas un vidēja līmeņa plānošanas prasmes. Augsts līmenis tiek uzrādīts 

pētniecības un analīzes prasmēs. Kritērija refleksijas prasmes rādītāji sasniedz trešo 

līmeni un vienā gadījumā pat sesto līmeni, ko var uzskatīt par atbilstošu profesionālās 

darbības analīzē.  

 15G profesijas izvēles motīvi saistīti ar darbu mākslas izglītībā. Profesionālās 

patstāvības kritēriju rādītāji apstiprina vidēja un augsta līmeņa prasmes gandrīz visos 

rādītājos, neskatoties uz nedrošību un adaptēšanās grūtībām, ko kompensē mērķtiecība 

un laba sadarbība ar prakses vadītāju un skolēniem (skat. 3.2.1.7.tab.). Ļoti augsta 

līmeņa prasmes uzrādītas plānošanā un konstruēšanā, kā arī prakses mapes ierakstu 

refleksijā. 

 15H studiju programmas izvēli pamato ar iespēju studēt budžeta grupā un pēc 

augstskolas beigšanas strādāt par skolotāju nevēlas (skat. 3.2.1.3.tab.). Patstāvīga 

darbība praksē saistīta ar nevēlēšanos kontaktēties ar prakses vadītāju, kas, protams, 

neveicina profesionālo izaugsmi. To apliecina zemais rādītāja mācīšana attīstības 

līmenis un vidējs pārējo funkcionālo prasmju attīstības līmenis. Zems līmenis raksturo 

arī komunikatīvo prasmju rādītāju rakstiskā komunikācija. Refleksijas prasmju rādītāju 

līmeņi mainās no zema līdz augstam, kas liecina par prasmju nenoturīgumu. 

 15I pamato studiju programmas izvēli ar interesi par mājturību un iespēju studēt 

budžeta grupā (skat. 3.2.1.6.tab.). 15I personības iezīmes komunikabilitāte, 

pašpārliecība, patstāvība sekmē patstāvīgu skolotāja pienākumu un prakses uzdevumu 
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izpildi sadarbībā ar prakses vadītāju. 15I raksturo augsta un ļoti augsta līmeņa prasmes 

funkcionālo un komunikatīvo prasmju grupās, kā arī augsta līmeņa refleksijas prasmes, 

kas prakses mapes ierakstu rādītājos ir uzlabojušās, salīdzinot metodisko un 

pirmsdiploma praksi. 

 15J motīvus raksturo interese par ekonomiku un skolotāja profesija kā ģimenes 

tradīcija (skat. 3.2.1.5.tab.). Intervijā 15J apliecina prasmīgu patstāvīgu profesionālo 

darbību, sadarbību ar prakses vadītāju un skolēniem, kas neatbilst vispārīgo prasmju 

aptaujas rādītājiem, kas daudzos gadījumos ir zema līmeņa prasmes. Iespējams, tas 

saistīts ar pazeminātu pašvērtējumu, jo prakses mapes ierakstu refleksijas līmenis ir 

atbilstošs studenta pieredzei, tiek veikta problēmu analīze, sniegti personiskie 

ierosinājumi turpmākajām darbībām. 

 15K mājturības skolotāja profesijas izvēli noteica specializācija kokapstrādē 

iepriekšējā izglītībā (skat. 3.2.1.10.tab.). Pedagoģiskajā praksē 15K demonstrē 

patstāvību gan kā personības iezīmi, gan kā profesionālu darbību. To veicināja prakses 

vadītāja uzticēšanās un veiksmīga savstarpējā sadarbība. Atbilstoši ir funkcionālo, 

komunikatīvo un refleksijas prasmju kritēriju rādītāji, kas galvenokārt ir augstā 

attīstības līmenī. 

 Atsevišķo gadījumu analīzes izvērtējums apstiprina atšķirīgus patstāvīgas 

profesionālās darbības kritēriju rādītājus katrā individuālajā gadījumā. Tas norāda 

nepieciešamību skolotāju profesionālajā sagatavošanā īstenot studentcentrētu studiju 

procesu, apzinot studentu pieredzi un vajadzības. Tas atbilst humānpedagoģijas idejām 

un izstrādātajai studentu patstāvīgas profesionālās darbības veidošanās organizācijas 

struktūrai, kur patstāvīga profesionālā darbība veidojas mijdarbojoties subjektīvajiem 

(studenta motīvi, personības iezīmes, pieredze, zināšanas, prasmes) un objektīvajiem 

(studiju procesa organizācija) komponentiem, kuru sekmīgai īstenošanai jāņem vērā 

nākamajā apakšnodaļā apkopotie ieteikumi. 

 
3.5 . Ieteikumi studentu patstāvīgas profesionālās darbības veicināšanai 

 
 Lai īstenotu patstāvīgu darbību, personībai jāpiemīt noteiktām individuālajām 

īpašībām un prasmēm, kuras iespējams attīstīt neatlaidīgā darbībā. Tās ir: prasmes 

pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par tiem; analītiski domāt un saskatīt 
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notikumu attīstību perspektīvā; spējas un vēlme mācīties, apgūt jaunas zināšanas; 

radoša pieeja; paļāvība uz saviem spēkiem; mērķtiecība; prasme sadarboties; prasme 

mācīties no savām kļūdām u.tml. 

 Izstrādātās pedagoģiskās prakses organizācijas shēmas norise iespējama, ja tiek 

ievēroti aksioloģiskie (vērtību), ontoloģiskie (saturiskie), darbības un morfoloģiskie 

(struktūras) nosacījumi skolotāju profesionālajā sagatavošanā sekojošās jomās:  

 Studentorientētas un sociālorientētas studiju darbības veicināšana; 

 Darbības pieejas nodrošināšana studentu patstāvīgas profesionālās darbības 

sekmēšanai; 

 Teorijas un prakses vienotības nodrošināšana starp studiju kursiem un 

pedagoģisko praksi, kā arī katra tā saturā.  

 Šos nosacījumus iespējams izmantot kā ieteikumus profesionālo studiju 

programmu veidotājiem un organizatoriem. 

 Aksioloģiskais aspekts 

 Studenta vērtību izpēte un veidošana nosaka pedagoģiskās izglītības saturu 

personiskās un profesionālās attīstības mijdarbībā. Skolotāju profesionālajā 

sagatavošanā jāparedz specifisku profesionālās darbības pedagoģisko 

vērtību veidošanu, kuru subjektīva uztvere un inividualizēšana ir svarīga 

studentam.  

 Ontoloģiskais (saturiskais) aspekts  

 Studentu vispārīgajai, priekšmetiskajai un pedagoģiski–psiholoģiskajai 

sagatavotībai, kas ir studiju programmas apguves un docētāju darba 

rezultāts, jānodrošina ne tikai profesionāļa, bet arī personības sagatavošanu, 

kura spēj sekmīgi darboties un pašrealizēties mūsdienu mainīgajā sociāli 

ekonomiskajā sabiedrībā. 

 Īstenojot teorijas un prakses vienotības principu skolotāja specializācijas 

kontekstā, kas balstās uz konkrētu mācību priekšmetu (-tiem), jāveido 

studentu profesionāli – pedagoģisko pozīciju, novēršot priekšmetisko un 

psiholoģiski–pedagoģisko studiju kursu nošķirtību, sekmējot perspektīvu 

izglītības problēmu un to risinājumu skatījumu. 
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 Problēmuzdevumu izpildes rezultātā jāpaplašināšana un jāpadziļina 

zināšanas, kas sekmē studentu patstāvīgo un pašizglītojošo darbību, rada 

optimālu studentu patstāvīgās darbības programmu. 

 Studentu un docētāju savstarpēja darbība, informācijas apmaiņas un 

komunikācijas apstākļos, rada nosacījumus profesionālajai saskarsmei, 

kopīgai mācību metodiskajai darbībai, pārejai vienlīdzīgas studenta un 

docētāja aktivitātes režīmā, sekmē abu pušu profesionālo attīstību. 

 Sabiedrības demokratizācijas un izglītības sistēmas humanizācijas apstākļos 

īpaša uzmanība jāpievērš studenta psiholoģiski–pedagoģiskajai 

sagatavošanai, gatavībai organizēt pedagoģisko darbību. 

 Psiholoģiskās sagatavošanas saturam, kas atbilst studentcentrētajai pieejai 

jānodrošina:  

- studenta refleksijas prasmju attīstību, kas sekmē savu un citu izglītības 

procesa subjektu individuāli psiholoģisko iezīmju, darbības norises un 

rezultātu apzināšanos; 

- individuālo psiholoģisko resursu izpēti un izpratni; 

- apzinātu individuālo iezīmju izmantošanu turpmākajā profesionālajā 

darbībā, balstoties uz studiju laikā veidoto individuālo darbības stilu; 

- prasmi veidot mijdarbību ar visiem izglītības procesa subjektiem.  

 Darbības aspekts 

 Profesionāli pedagoģiskajai sagatavošanai jāparedz optimālu teorētisko un 

praktisko zināšanu saskaņošanu; izglītības procesa virzību ne tikai zināšanu 

apguvei, bet arī domāšanas attīstīšanai, reflektīvo, komunikatīvo, 

funkcionālo prasmju attīstībai; tehnoloģiju apguvei, izmantojot individuālās 

un grupu darba formas profesionālo zināšanu un prasmju apguvē; apgūstamā 

satura sasaisti ar pedagoģijas problēmām.  

 Par docētāju rezultativitātes kritēriju jākļūst studentu prasmēm, kas atbilst 

sociālā pieprasījuma pamatprasmēm (profesionālā bakalaura kompetences) 

intelektuālajā, komunikatīvajā, informācijas, sabiedriski–politiskajā un 

personiskajā sfērā; profesionālajām funkcijām, kas saistītas ar zinātniski 



 139

pētniecisko darbību – projektējošo, informācijas–analītisko, refleksijas 

darbību. 

 Pedagoģiskās prakses vadību jāuztic profesionāliem, kompetentiem 

docētājiem, kas apliecina augstu zināšanu un kultūras līmeni, izziņas 

zinātniskās darbības aktivitāti, darbojas gan individuāli, gan komandās, 

nodrošinot studentu un skolotāju prakses vadītāju atbalstu prakses vietās, 

sistemātiski piedaloties studenta profesionālās darbības analīzē, turpmāko 

attīstības uzdevumu izstrādē.  

 Pedagoģiskās prakses laikā jānodrošina studentam iespēja apgūt 

profesionālās lomas uzvedību, kas kļūs par noteicošo viņa profesionālajā 

darbībā, gūt iespēju pašizpausties, pielietot savas prasmes, eksperimentēt, 

izmantot pētniecisko pieeju savā darbībā un personības attīstībā, kā rezultātā 

veidojas studenta patstāvīga profesionālā darbība, pedagoģiskā domāšana, 

pedagoģiskā refleksija un profesionālā virzība. 

 Morfoloģiskais (struktūras) aspekts 

 Nodrošinot regulāru sadarbību ar izglītības iestādēm, veidojot profesionālu 

mentoru (prakses vadītāju) atbalsta tīklu, jāpilnveido augstākās 

pedagoģiskās izglītības organizatorisko struktūru. 

 Jānodrošina studiju programmas struktūras atbilstība sistemātiskuma un 

nepārtrauktības principam profesionālo zināšanu un prasmju apguvē, 

sasaistē ar pedagoģiskās prakses uzdevumiem.  
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SECINĀJUMI 

1. Pāreju jaunā humānpedagoģijas pakāpē mainīgajā un nestabilajā sociāli 

ekonomiskajā situācijā nosaka studiju organizācija, kas balstās uz cilvēcisko 

vērtību apzināšanu un apliecināšanu, pašrefleksiju kā attīstības un studiju 

sasniegumu nosacījumu, iesaistīšanos un pašnoteikšanos studiju procesā, kuru 

rezultāts ir studentu patstāvīga profesionālā darbība. To raksturo problēmu 

risināšanas prasmes, prasme analītiski domāt un saskatīt notikumu attīstību 

perspektīvā; prasmes pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par tiem; vēlme 

apgūt jaunas zināšanas; radoša pieeja; mērķtiecība; prasme sadarboties u.tml. 

2. Studentu patstāvīga profesionālā darbība veidojas balstoties uz vispārējo un 

profesionālo zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas savukārt attīstās 

profesionālās darbības un profesionālās sadarbības rezultātā pedagoģiskajā 

praksē. Studenta gatavību patstāvīgai profesionālajai darbībai nosaka 

sagatavotība (zināšanas, prasmes, pieredze) un vēlme īstenot profesionālos 

uzdevumus jeb darbības motīvi (intereses, mērķi, nodomi), kas atbalstošā studiju 

un profesionālajā vidē, paplašinot un padziļinot speciālās zināšanas un prasmes, 

veido patstāvīgu profesionālo darbību. 

3. Studentu patstāvīga profesionālā darbība – profesionālā darbība praksē, ko 

raksturo mērķtiecība un atbildība prakses uzdevumu un skolotāja funkciju 

izpildē, izmantojot profesionālās zināšanas, prasmes un attieksmes, kas tiek 

analizētas, vērtētas un attīstītas teorijas un prakses vienotībā, sistemātiskas 

refleksijas procesā, ko nodrošina regulāra subjektu (students–skolotājs–docētājs) 

sadarbība. Patstāvīga profesionālā darbība ir studiju programmas apguves rezultāts. 

4. Studentu patstāvīgas profesionālās darbības kritēriji ir funkcionālo, refleksijas, 

komunikatīvo prasmju grupas un darbības motīvi. To rādītāji ir:  

 funkcionālo prasmju rādītāji –  skolotāja darba funkcijām atbilstošās 

prasmes – plānošana, organizēšana, vērtēšana;  

 komunikatīvo prasmju rādītāji – vārdiskā, neverbālā, rakstiskā 

komunikācija, starppersonu attiecības; 
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 refleksijas prasmju  rādītāji – analīzes prasmes, refleksija prakses mapes 

ierakstos;  

 darbības motīvi ietekmē visu kritēriju izpausmi, pamato interesi par 

profesionālo darbu. 

5. Pedagoģiskā prakse ir studiju procesa sastāvdaļa, ko raksturo kopveseluma un 

darbības pieejas, kas pamato visu tās daļu, posmu, komponentu un funkciju 

pakļautību kopējam mērķim – studenta individualitātes attīstībai, patstāvīgas 

profesionālās darbības un pedagoģiskās kompetences kā integrāla rādītāja 

pilnveidei. Pedagoģiskās prakses uzdevumi paredz profesionālo, pētniecisko 

prasmju attīstīšanu un topošo speciālistu personības īpašību veidošanu. 

6. Pedagoģiskās prakses kā līdzdalības darbības pētījuma raksturojošās 

pamatiezīmes ir: darbības cikliskums; subjektu līdzdalība un sadarbība; pārmaiņu 

rašanās pētījuma procesā, kas izpaužas kā darbības un pētījuma rezultāti; 

balstīšanās kontekstā, kas nosaka atbilstošu metožu un to secības izvēli. 

7. Procesuālā pedagoģiskās prakses organizācijas struktūra studentu patstāvīgas 

profesionālās darbības veidošanai balstās humānistiskajā pieejā, nodrošinot 

studentcentrētu studiju procesu. Darbības pētījumam atbilstošais organizatoriskā 

procesa cikliskums ietver: sadarbībā (students– prakses vadītājs–docētājs) veiktu 

problēmu identificēšanu un analīzi; darbības plāna izstrādi situācijas uzlabošanai; 

plāna ieviešanu; darbības efekta novērošanu; refleksiju; cikla atkārtošanu 

turpmākajiem uzlabojumiem. Šo ciklu var attiecināt gan uz katra atsevišķa 

prakses uzdevuma, piemēram, mācību stundas sagatavošanu un vadīšanu, gan arī, 

uz katra atsevišķa prakses posma norisi.  

8. Pedagoģiskās prakses organizatoriskā struktūra studentu patstāvīgas profesionālās 

darbības veidošanai ietver patstāvīgas profesionālās darbības veidošanos 

subjektīvo un objektīvo komponentu mijiedarbībā, kas izpaužas kā organizēta 

ārējo apstākļu radīšana, to funkcionēšana, lai nodrošinātu studentu subjektīvo 

komponentu (mērķis, vispārējās prasmes, profesionālās zināšanas un prasmes, 

motīvi) kvalitatīvas izmaiņas profesionālās darbības procesā.  

9. Pedagoģiskās prakses īstenošanas nosacījumi jeb didaktiskie principi ir: 

personiskajā dimensijā –  izvēles, radošas aktivitātes, patstāvības un atbildības 
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princips; sociālajā dimensijā – sadarbības princips; studiju (pedagoģiskās prakses) 

satura dimensijā – integrācijas, refleksijas, sistemātiskuma, nepārtrauktības, 

saprotamības, kompensācijas un kontroles princips. 

10. Eksperti saskata iespējas, izmantojot studentu patstāvīgas profesionālās darbības 

veidošanās organizatoriskās shēmas specifiku, atbilstoši konkrētā studiju gada 

pedagoģiskās prakses mērķiem un uzdevumiem, pilnveidot koleģiālo sadarbību 

(students–skolotājs–docētājs) sinerģijas līmenī, bagātinot studenta profesionālo 

identitāti un iesaistīto subjektu profesionalitātes līmeni. Pedagoģiskās prakses 

norises cikliskā struktūra dod iespēju to pielāgot katra studenta individualitātei 

(subjektīvie un objektīvie faktori), turklāt procesa shēmu var radoši papildināt, 

ievērojot tās būtību. Izstrādātā pedagoģiskās prakses struktūra dod norādes 

prakses metodisko materiālu pilnveidei (prasības docētajam un skolotājam 

studentu prakses vadīšanai u.tml.) un kvalitatīvo atšķirību izstrādei katram 

prakses posmam. 

11. Studentu patstāvīgas profesionālās darbības izpratnes un tās veidošanās nosacījumu 

empīriskās izpētes rezultātā var secināt, ka viennozīmīgi tiek atzīta pedagoģiskās 

prakses loma profesionālo prasmju un studenta patstāvīgas profesionālās darbības 

veidošanā. Patstāvīgu profesionālo darbību studenti un skolotāji prakses vadītāji 

izprot, kā studenta patstāvīgu darbību mācību stundu sagatavošanā un vadīšanā 

bez prakses vadītāja palīdzības un klātbūtnes stundā. Skolotāji prakses vadītāji 

atbalsta studenta patstāvīgu darbību prakses noslēguma posmā, kad apgūtas 

nepieciešamās stundu vadīšanas, organizēšanas prasmes, iepazīti skolēni un 

atzīst, ka patstāvīga profesionālā darbība paaugstina studenta atbildību, rosina 

pedagoģisko domāšanu, sekmē skolotāja lomas apguvi. Skolotāji prakses vadītāji 

atzīst, ka studentu patstāvīgas profesionālās darbības izpausme saistīta ar darbības 

motīviem, mērķtiecību, atbildību (ar augstu paškontroles un kritiska pašvērtējuma 

līmeni), iniciatīvu, prasmēm plānot un realizēt pašizglītību, prasmēm apkopot 

izziņas un darbības procesā gūtās atziņas un izmantot tās profesionālajā attīstībā.  

12. Studentu vispārējo prasmju kā profesionālo prasmju veidošanās pamatnosacījuma 

izpēte, kas veikta aptaujājot 196 studentus, apstiprina, ka studiju laikā (1.–5.st.g.) 

nav vērojama viennozīmīga prasmju līmeņu rādītāju attīstība. Prasmju līmeni 
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ietekmē iegūtā izglītība un atbilstošā darba pieredze. To pierāda maģistra studiju 

studentu prasmju rādītāju būtiskas atšķirības no bakalaura studiju studentu 

prasmju līmeņu rādītājiem. Analizējot atšķirības starp respondentu prasmju 

līmeņiem trijās vecuma grupās p – vērtība visos gadījumos pārsniedz 0,05. Tas 

nozīmē, ka ar 95% varbūtību var apgalvot, ka vecuma grupas faktors nav būtisks 

vispārējo prasmju līmeņu rādītājos. 

13. Gadījumu izpēte veikta balstoties uz studentu patstāvīgas profesionālās darbības 

kritēriju (funkcionālās, refleksijas, komunikatīvās prasmes, darbības motīvi) 

analīzi, ņemot vērā individuālo psiholoģisko īpatnību ietekmi uz patstāvīgas 

profesionālās darbības izpausmēm pedagoģiskajā praksē. Nosakot kopējās 

tendences, var secināt, ka: 

 visaugstāko kritērija funkcionālās prasmes līmeni raksturo rādītājs plānošanas 

prasmes, viszemāko – darba organizēšanas prasmes, kas apliecina 

nepietiekošo profesionālā darba pieredzi studiju posmā; 

 kritērija refleksijas prasmes rādītāji prakses mapes ierakstos norāda nepietiekošo 

studentu refleksijas prasmju attīstību, kam par iemeslu ir formāla prakses 

dokumentācijas aizpildīšana, vāja sadarbība ar prakses vadītāju refleksijas 

veikšanā, neizteikta refleksijas tradīcija studiju organizēšanas procesā;  

 kritērija komunikatīvās prasmes rādītāja rakstiskā komunikācija līmenis ir 

zemākais, savukārt vārdiskās komunikācijas prasmju grupā tiek uzrādīti 

augstākie, t.i., piektā līmeņa rādītāji. Iegūtie rezultāti apstiprina reālo 

situāciju, ka studenti nelabprāt veic rakstiskos prakses uzdevumus, stundu 

plānu sagatavošanu, izvērstu pašanalīzi, savukārt saskarsme, kas ietver 

vārdisko komunikāciju, vairumam studentu grūtības nesagādā. 

 darbības motīvi pedagoģiskajā praksē – interese par izvēlēto profesiju, mācību 

priekšmeta saturu, vēlme pārbaudīt  sevi jaunā situācijā u.c., pozitīvi ietekmē 

attieksmi pret veicamajiem prakses uzdevumiem, profesionālo zināšanu un 

prasmju apguvi, veicina patstāvīgu profesionālo darbību.  

     Atsevišķu gadījumu analīzes izvērtējums apstiprina atšķirīgus patstāvīgas 

profesionālās darbības kritēriju rādītājus katrā individuālajā gadījumā. Tas 
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norāda nepieciešamību skolotāju profesionālajā sagatavošanā īstenot 

studentcentrētu studiju procesu, apzinot studentu pieredzi un vajadzības. 

14. Izvēlētais konstatējošā pētījuma veids atbilst risināmajai pētījuma problēmai un 

nodrošina pētījuma mērķa sasniegšanu, sniedz atbildes uz pētījuma jautājumiem. 

Iegūto mērījumu validitāti nodrošina triangulācijas paņēmiena, jeb jaukto 

pētniecības metožu izmantošana, kas ir nepieciešams nosacījums, lai iegūtu 

vispārināmu informāciju.  
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