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Abstract: To find out, what methods pupils study, in December, 2007 research in high school was 
carried out (spent). It was supposed, that opportunity skillfully to apprehend a teaching material 
adjusts on success and in other spheres. The received result about proportions of educational methods 
testifies, that few from interrogated could name effective educational methods. Having generalized the 
data of the carried out (spent) interrogation follows, that teenagers own a small stock of ways of the 
doctrine, are passive to study. The result has proved the assumption, than opportunity skillfully to 
apprehend a teaching material there is more, the pupil is adjusted on success and in other spheres. 
Than there is more than skill independently to remember a teaching material, the there is more than 
desire to do (make) without the daily control. I offer to include a rate of an educational technique in 
an existing subject of class hour and one of problems(tasks) of class teachers appoint training to how 
studies. 
Key words: experience, lot of cultures, progress, well-being. 
 

Ievads 
Izglītības sistēma ir kultūras, civilizācijas, sabiedrības, nācijas vērtību 

nodošanas un apzināšanas līdzeklis. Izmaiņas, kas noris sabiedrībā, šodien lielā mērā ir 
skārušas skolas dzīvi – skola var veicināt un noteikt skolniekā dominējošās spējas, 
sagatavot viņu reālai dalībai dzīvē un apzinātai profesijas izvēlei. Prasme orientēties 
sabiedrības dažādībā, piedāvātā materiālā un nemateriālā produkta klāstā, tās vai citas 
informācijas uztveres metodēs ļauj jebkuru uzdoto uzdevumu uztvert (gan mācību 
laikā, gan arī vēlāk) prātīgi, produktīvi, beidzot- ar pieredzi. Ģeogrāfisko un politisko 
robežu elastība (daudzvalodu valstu kļūst aizvien vairāk) ir iemācījusi mūsdienu 
jaunatni uztvert pasauli kā multikulturālu parādību, saprotot, ka agrākajam dalījumam 
pēc reliģiskās vai etniskās piederības pašreizējā sabiedrībā nav vietas. Mūsdienu 
vidusskolnieki ir kosmopolīti- pārliecināti lieto jaunāko tehniku, lai sazinātos ar citu 
pilsētu, valstu vienaudžiem, ceļo vai pat mācās (apmaiņas programmās) ārzemēs, 
apmeklē ārzemju sporta vai mūzikas pasākumus, apzinās nepieciešamību zināt 
vairākas valodas (ne vien dzimto),- kopumā ņemot, tā ir jauna paaudze, kas dzīvos, 
izmantojot iepriekš nebijušu pieredzi, kuras diemžēl trūka iepriekšējo desmitgažu 
jaunatnei. 

Pateicoties savai pieredzei, jaunieši mācās sevi saprast un sasniedz rezultātus, ja 
darbojoties gaida izdošanos un regulāri pastiprina šo sajūtu. (Smits, 2000) Pieredzi krāj 
katrs, sākot jau ar pirmskolas izglītības iestādēm un turpinot to darīt skolā. Problēma ir 
tā, cik produktīvi būs vidusskolnieku 10., 11., 12. klasēs pavadītie gadi un kas ir tie 
šķēršļi, kas neļauj būt pārliecinātam par savu atestātu. 

 Amerikāņu zinātnieks V.Glasers norāda, ka galvenais savas pārliecības 
trūkuma iemesls ir neveiksmes skolā, neskatoties uz ģimeni, vidi, daudzvalodību, 
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izcelsmi vai nabadzību. Tiek aizmirsta personīgā atbildība un šķiet, ka potenciāli 
visiem nevar veikties. Politiskā sistēma (sociālisms, komunisms), vienpusīgā reliģiskā 
uzskatu sistēma (dominējošā dogmatiskā kristietība) vai jebkādu reliģisku uzskatu 
noliegums gadu desmitu garumā ir radījuši hronisku garīgās izglītības trūkumu. Tā 
sekas – fragmentēta multikulturāla paaudze. Visā pasaulē kopumā ir iezīmējusies 
pāreja no industriāli-materiālistiskas uztveres uz veselu, dzīvu sistēmu pasaules 
uztveri. Mūsdienu pedagogiem (un arī visai izglītības sistēmai) nepieciešams augt līdz 
šādai pasaules uztverei. (Folkmane, 2004) Optimāls rezultātu sasniegšanas problēmas 
risinājums ir skolā iegūstamā veiksmes pieredze. 

 Atbildība par mācību sasniegumiem jāuzņemas pašiem skolēniem, bet skolās 
jānovērš jebkuri šķēršļi ceļā uz veiksmi. Un kā Baltijas Praktisko psihologu 
asociācijas konferencē norādīja Aelita Folkmane, mūsdienu izglītības sistēma tā vietā, 
lai koncentrētu uzmanību uz rakstura veidošanu, morāles vērtībām, ētiku, garīgajiem 
ideāliem, pareizām cilvēku attiecībām, harmonisku dzīvesveidu, garīgo un dvēseles 
apzināšanos, vispārizglītojošajās skolās un augstākajās mācību iestādēs konveijerveidā 
sagatavo jaunieti nežēlīgai cīņai darba konkurences tirgū. (Folkmane, 2004) Neatkarīgi 
no kultūras, nacionalitātes, daudzvalodības vai materiālā stāvokļa cilvēks nekļūs 
veiksmīgs, ja negūs rezultātus sev svarīgā jomā. Tādas pirmās nozīmīgās izdošanās 
pietiek, lai neitralizētu visus nelabvēlīgos faktorus. Ja pusaudzim izdodas gūt 
rezultātus skolā mācību procesā, viņam ir izredzes uz veiksmi. (Glasers, 1991) 
Savukārt neveiksmes gadījumā kādā no mācību posmiem mazinās izredzes sasniegt ko 
arī dzīvē.  

Aizvien vairāk skolēnu nevēlas mācīties, un tas skolotājos rada nopietnu 
satraukumu. Skolotājiem ir labi zināma pusaudžu mācību sekmības problēma. 
Strādājot skolā samērā ilgi, novērots, kā mācībspēki nemitīgi meklē jaunas pieejas 
pusaudžiem, tiek galā ar neveiksmēm, to cēloņiem, formulējot izglītības aktuālos 
principus, realizējot tos praksē, radot labvēlīgu mācību vidi. Lai kādi nebūtu skolēnu 
nesekmības iemesli, sniegt rekomendācijas var, ņemot vērā esošo skolu sistēmu. 
Mēģinājumi piesaistīt skolai speciālistus no malas individuālam darbam vai grupu 
darbam neatrisinās neveiksminieku problēmu, pat ja katrā skolā būtu savs 
psihoneirologs, kas strādātu individuāli vai ar atsevišķām grupām ārpus stundu laika.  

Neskatoties uz daudzu jauniešu objektīvām dzīves grūtībām, eksistē faktori, kas 
piemīt tieši izglītības sistēmai, jo rada problēmas skolā un vēl padziļina tās, kas nāk 
līdzi skolēnam no mājām. (Glasers, 1991) Skolēns, kas ir pārliecināts, ka netiks galā ar 
uzdevumu, neriskēs un nepildīs uzdoto, bet drīzāk manipulēs ar savu neprasmi, 
„aizņemtību” un būs apbēdināts. (Smits, 2000) Piemēram, skolēnam ir iemācīts, ka 
viņam jāgūst vērtējumi, pat konkrēts to skaits, un skolēns tieši šim uzdevumam velta 
visas savas prasmes un enerģiju. Par galveno mācību jēgu kļūst mācību vērtējumu 
uzkrāšana, neņemot vērā ne mācīšanās intensitāti, kas, domājams, ir vissvarīgākais 
veiksmes faktors, ne stundu apmeklējuma intensitāti, ne mācību vielas saturu, kas 
netiek apjēgts, bet bieži vien tikai paciests, lai ātrāk saņemtu atzīmi. Skolotājs var 
veidot diferencētus un individuālus uzdevumus, noteikt punktu skaitu par dažādu 
uzdevuma parametru izpildi, taču mācīšanās jēga no tā nemainās. Skolēni diezgan ātri 
pielāgojas jaunajām prasībām, vispār ir pieraduši pie mūsdienu sabiedrībā 
notiekošajām regulārajām novitātēm, dažādām stundas metodēm, kas dažreiz izvēršas 
par šovu,- taču iemācās vienīgi pielāgoties šiem apstākļiem nevis domāt patstāvīgi, 
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saskatīt mācību vielas saikni ar reālo dzīvi, jo biežās, ātrās un regulārās izmaiņas 
mūsdienu sabiedrībā jau ir norma. 

Vidējie skolēnu mācību sasniegumi raksturīgi vairāk vakara vidusskolām, kur 
valda multikulturāls dzīvesveids, skolēnu manieres, attiecību līmenis, mācību pieredze 
(vai drīzāk to trūkums), kas gūta iepriekšējās mācību iestādēs, visdažādākā mācību 
motivācija. Ja mājās par ierastu lietu uzskata nemitīgu skolas kavēšanu, bērna 
pazušanu dažādās kompānijās, kaitīgos ieradumus, kā arī valsts, pilsētas vadītāju, 
likumdevēju nemitīgu kritiku un vainošanu pie visām savām grūtībām, nevar gaidīt, ka 
skolēnam būs stabila iekšējā mācīšanās motivācija, cieņa pret izglītību, skolotāju, 
vēlme mācīties zināšanu, nevis atzīmes dēļ, vēlme iet uz skolu vispār. 

 Latvijā vidējā izglītība nav obligāta, tomēr katram skaidrs, ka tā paver daudz 
plašākas iespējas nekā tikai pamatskolas izglītība. Un tā kā izglītība ir orientēta uz 
materiālo vērtību ražošanas–ieguves-patēriņa veidiem, ego kultivēšanu un komfortablu 
dzīvi, tad tās sistēma uztur un veicina konkurences garu, lepnumu, egoismu, 
nacionālos aizspriedumus, pārākuma apziņu pār citiem cilvēkiem, kultūrām un 
nācijām. (Folkmane, 2004) Mūsdienu skolēns jūtas nevis kā skolēns, kas ir atnācis 
mācīties un klausīties, bet kā pircējs, kas ir ieradies iegūt ko savā īpašumā. Atnākot uz 
vidusskolu, pusaudžiem jau ir uzkrāta krietna mācību pieredze iepriekšējo gadu 
garumā. Un aktuāls jautājums - kāda ir šī pieredze? Kā rāda novērojumi, lielai daļai 
skolēnu ir diezgan nesaprasts priekšstats par mācīšanos (tā izpaužas kā pēc iespējas 
veiksmīgāka vai neveiksmīga norakstīšana), par izglītības jēgu, zināšanu izmantošanu 
ikdienā, to aktualitāti vispār. Iepriekšējā mācību periodā skolēni ir neiemācījušies 
mācīties, pietam liela daļa to nav pratusi jau sākumskolā, kad tikko uzsāktas skolas 
gaitas, bet vecākiem nav bijis laika vai prasmes pareizi ievirzīt savu bērnu mācību 
materiāla apguvē, pildot mājasdarbus, kas bieži izvēršas par gatavām mocībām, nevis 
mācībām, kaut gan mūsdienās skolās tiek izmantots daudz radošu mācību metožu- 
spēles, lomu spēles, kolektīva uzdevumu risināšana, diskusijas grupās utt. Bieži 
skolēns nevēlas apmeklēt skolu, nesaprotot, ka skola ne vien ietekmē viņa dzīvi, bet 
vēlāk- visu viņa darbības sfēru, cilvēkus, ar ko nāksies sazināties, kā arī viņa 
priekšstatu pašam par sevi. Nav redzēts, ka bērni, kuriem vecāki spiež pildīt 
mājasdarbus, gūtu no šī procesa prieku. Skolēna pienākums ir mācīties un gatavoties 
kļūt pieaugušam, taču, ja viņš pārstāj mācīties, ja ģimene neprot paskaidrot viņa 
pienākumu, tad vecāki ir tiesīgi atteikties, piemēram, materiāli atbalstīt savu bērnu. 
(Sartans, 2004) 

Sekmības veicināšanas ietekmīgs līdzeklis ir arī individuālā pieeja, domāšanas 
aktivitāti stimulējošas metodes, kas ļauj labāk uztvert mācību informāciju. Vājo un 
viduvējo pusaudžu spējas bieži vien nav attīstītas tāpēc, ka iepriekš viņi nav tikuši 
veicināti enerģiski intelektuāli darboties. Īpaši grūti, pēc skolēnu norādījumiem, esot 
iegaumēt gadus un skaitļus. Kā rāda pieredze, vecāki bieži vien nezina, kā izvērtēt 
bērna mācību sasniegumus, jo viņi paši nav speciālisti, bet skolotāju komentārus, 
ieteikumus izvērtē subjektīvi vai pat neizprot vispār. Noskaidrot pedagoģiska rakstura 
problēmas var ar atbilstošām pētījuma metodēm. 

Metodika. Mūsdienu didaktikā izšķir četras galvenās pedagoģiskās kontroles 
skolā funkcijas: diagnostisko, mācību, organizējošo un audzinošo. Diagnostiskā 
funkcijas rodas no kontroles būtības, jo tā tiek orientēta uz interesējošās pedagoģiskās 
parādības uzrādīšanu, novērtēšanu un kontroles noslēgumā rīcības lēmuma 
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pieņemšanu. Pedagoģiskā diagnostika ir saistīta ar audzinātības līmeņa, kopējās 
fiziskās sagatavotības, skolēnu izglītojamības, ņemot vērā reālo uzvedību, vispārējo 
vērtību apzināšanās utt. noteikšanas procesu. Diagnostikas mērķis- zinātniski 
pamatotas informācijas iegūšana, lai mācību un audzināšanas process varētu tikt 
pilnveidots. (Maksimovs, 2002) 

Viena no skolēnu izglītības pakāpes diagnostikas pamatformām ir mutiskas un 
rakstiskas aptaujas. Aptaujas kā diagnostikas līdzekļa plusi ir saistīti ar tas nosacītu 
vienkāršumu un izmantošanas pētījumā pieejamību. 2006.g. projekta 
„Etnolingvistiskās situācijas izpēte Austrumlatgalē” ietvaros tika veikts pētījums par 
valodas lietošanas diskrimināciju un stereotipiem, bet mācību pieredze sākta pētīt 
2007.g. līdz ar mācīšanās motivāciju (46,80% iestājās vidusskolā, lai turpinātu studēt 
augstskolā, 24,60%- jo skola atrodas tuvu mājām, 6,30%- piesaistīja mācību iestādes 
noteikumi, 3,1%- neiestājās citur, 3,90%- vecāku dēļ, 12,60%- darbā pieprasa vidējo 
izglītību), kas netiks skaidrota dotajā rakstā. 

Uz jautājumu, kāpēc vidusskolēnu mācību pieredze ir nepietiekama (mācīšanās 
motivācijas pētījuma ietvaros), atbilde tika meklēta 2007.g.decembrī, veicot pētījumu 
Rēzeknes vidusskolā starp 60 desmito, vienpadsmito un divpadsmito latviešu un 
krievu plūsmas klašu skolēniem. Aptauja atklāja reālo situāciju, un galvenā uzmanība 
tajā tika vērsta uz skolēnu patstāvīgās prasmes apgūt mācību materiālu noskaidrošanu. 
Jautājums par mācīšanās metodēm ir nozīmīgs, jo neprasme mācīties kavē skolēnu 
sasniegumus, veicina psiholoģisko spriedzi un vienlīdz skar visu daudznacionālo 
kultūru pārstāvjus (gan krievu, gan latviešu plūsmas skolēnus).  

Pētījuma rezultātu analīze. Pētījuma pamatā ir dati, iegūti, aptaujājot 
vidusskolēnus, kas brīvā formā bez dotiem izvēles variantiem atbildēja uz aptaujas 
anketas jautājumu “Kādā veidā mājās iemācāties uzdoto vielu?”. Atbilžu varianti 
netika piedāvāti, jo tie pievērstu uzmanību jau noteiktam, gatavam viedoklim un 
neļautu pilnībā noskaidrot reālo situāciju, pat ja daļa sniegto atbilžu nav sevi 
attaisnojušas. Pētījumā tika ņemti vērā tādi parametri kā teorētiskās un praktiskās 
sagatavotības līmenis, sekmība un skolēnu pašvērtējums. Papildus tika veikta intervija 
bez iepriekš sagatavota plāna un noformulētiem jautājumiem. Uzdota tika vienīgi 
intervijas tēma «Vai Jūs prasmīgi uztverat mācību materiālu?». Jautājumu 
noformulēšana, tēmas precizēšana un attīstīšana, sarunas ilgums un jautājumu secība 
palika intervētāja ziņā, neveidojot ar subjektu- respondentu aktīvu dialogu, neizsakot 
savu viedokli un atklāti nepaužot savu personisko viedokli par respondenta atbildēm 
vai uzdodamo jautājumu. 

Pētījuma rezultātā tika noskaidrots, kādā procesā, ar kādām metodēm, un vai 
prasmīgi skolēni spēj izpildīt mājasdarbus, bet tātad- mācīties. Vērtējot mājasdarba 
nozīmi skolēnu izglītības un audzināšanas procesā, jāņem vērā mācību stundas laika 
ierobežojums, mācību materiāla daudzums, kas jāapgūst, stundas mērķu daudzveidība. 
Līdz ar to klasē iegūstamās zināšanas noteikti ir jānostiprina un jāpaplašina uz 
patstāvīgas mācīšanās rēķina. No tā izriet, ka mājasdarbs ir dabisks un loģisks darba 
klasē turpinājums. Taču ja darba klasē attīstībā pēdējā laikā vērojams liels progress un 
dažādība, tad mājasdarbs biezi vien paliek neorganizēts, nesistemātisks un maz 
efektīvs. Daudzi darba devēji un izglītības sistēmas vadītāju komentāri ļauj apgalvot, 
ka iespēja ar pieredzi un prasmīgi uztvert mācību materiālu noskaņo uz veiksmi arī 
citās sfērās. 
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Aptaujas dalībnieku tipiskākās atbildes uz jautājumu “Kādā veidā mājās 
iemācāties uzdoto vielu?” bija: „Istabā jābūt klusumam, tad lasu vairākas reizes un 
tad sev atstāstu. Vēlāk atkārtoju šo darbību”; „Labāk atceros, kad lasu pirms paša 
pārbaudes darba”; „Atceros, ko stundā stāstīja skolotājs un atkārtoju pirms stundas”; 
„Mācos stundas laikā”; „Veicot pierakstu stundā”; „Rakstu konspektu”; „Mājās izlasu, 
kas pierakstīts stundā”; „Ja tēma interesē, dažreiz mājās lasu papildus literatūru”; 
„Mājās palasu gultā mūzikas pavadījumā; ja informācija nepārsniedz 2 lpp. apjomu, 
atceros ar redzes atmiņu”; „Mājās klusumā, lasot skaļi”; „Mājās izrakstu pašu 
galveno un daudzreiz izlasu”; „Ja mājās ieslēgts TV, nevaru neko iemācīties”; 
„Pārrakstu klasē pierakstīto”. 

Neskatoties uz to, ka uzrādītās mācīšanās metodes nav produktīvas, tikai 6,6% 
skolēnu atzinās, ka viņi noraksta pārbaudes darbos, bet neviens no skolēniem 
nenorādīja, ka viņš vispār nemācās! Tātad visi ir pārliecināti, ka viņi tomēr mācās. 

Mācību metožu proporciju rezultāts norāda uz to, ka trūkst prasmes mācīties- 
tikai neliela daļa aptaujāto varēja nosaukt produktīvas mācīšanās metodes, piemēram, 
konspektēšanu un plāna vai shēmas veidošanu.(Students, 1928) Savukārt pašu skolēnu 
iepriekš norādīto problēmu intervijā -iegaumēt datumus un skaitļus- var novērst, 
piemēram, ar krāsu asociāciju metodi, pēc kuras, iedomājoties jebkuru skaitli, tas ātri 
jāiedomājas kādā krāsā. Piemēram, "1" balts, "2" — brūns, "3" — zils, "4" — 
oranžs…Vai asociācijas pēc materiāla metode – jāiedomājas materiāls, no kura 
skaitlis ir pagatavots. Pieminot šo skaitli, domās jāpieskaras tam un jāsajūt, no kāda 
materiāla tas veidots. Vai arī pirmā burta metode, kas ļauj atcerēties skaitļus pēc to 
skanējuma: Viens, Divi, Trīs, Četri, Pieci... (Методы запоминания цифр) Savukārt 
vēsturisko notikumu datumus var paturēt prātā, iedomājoties kādu ainu no minētā 
notikuma, jo kaut kādas asociācijas rodas vienmēr un nav svarīgi, cik tās ir pareizas. 
Taču ne šīs, ne tamlīdzīgas metodes aptaujātie respondenti nenosauca; neviens 
nepieminēja prasmi iztēlē operēt ar tēliem telpā, vizuālo loģiku. 

Skolēnu nosauktās mācīšanās pieredzes apkopojums redzams 1.attēlā. 
 

6,60%
10%

18,30%

20%
26,60%

43,30%

  
1.att. Mācīšanās pieredze 

 
Attēlā redzams, ka 6,6% skolēnu skatās; 10% pieraksta stundā; lasa skaļi; 

atkārto pirms stundas; 18,30% lasa papildus literatūru; 20% lasa, pārstāstot sev; 
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pārraksta pierakstus no klades; 26,60% uzdoto lasa mājās 43,30% atceras stundas 
laikā, klausoties skolotāju. 

     Par vēl vienu intervijā uzrādīto problēmu jāuzskata valodu apguve, kur 
viena no visizplatītākajām ir svešvārdu atcerēšanās asociāciju metode, jo 
visdažādākajās pasaules tautu valodās ir vārdi vai to daļas, kas skan līdzīgi, bet ir ar 
dažādu nozīmi, vai vārdi, kam ir kopīga izcelsme, taču laika gaitā to nozīme kļuvusi 
atšķirīga. (Мартиросян, 2008) Neviens pusaudzis nenorādīja, ka izmanto šo metodi. 

Tā pētījums apliecināja, kāpēc vairums (86,8%) vidusskolēnu nemācās 
produktīvi (sekmības vidējais rādītājs tiek aprēķināts katru semestri). Iegūtie dati sakrīt 
arī ar 2006./2007.m.g. centralizēto eksāmenu rezultātiem, kur - A – B – C- augstākos 
līmeņus saņēma -18,06%; D – E – F līmeņus - 81,94% skolēnu. (www.rezeknesip.lv) 
Savukārt Izglītības satura un eksaminācijas centra dati apstiprina, ka pēc vidējiem 
eksāmenu rezultātiem valstī 2005.-2007.g.ievērojamu izmaiņu nav, bet augstāko 
mācību iestāžu vadītāji atzīst, ka skolēnu zināšanu līmenis pazeminās. Centralizēto 
eksāmenu rezultāti latviešu un cittautiešu skolās būtiski neatšķiras. (http:izglitiba.info) 

Apkopojot veiktās aptaujas rezultātus, jāsecina, ka skolēni pārsvarā izmanto 
tādas mācīšanās metodes kā klausīšanās 43,30%, lasīšana 84,9%, pārrakstīšana 30%, 
6,60% atcerēšanās ar redzes atmiņu, 6,60% norakstīšana. Pusaudži ir pasīvi mācībās. 
Tie 6,6%, kas iegaumē ar redzes atmiņu un norakstot acīmredzot vispār neuzskata par 
vajadzīgu apgrūtināt sevi ar mājasdarbu pildīšanu un arī 10%, kas atkārto vielu tikai 
pirms pašas mācību stundas, nevar tikt pieskaitīti pie produktīvi strādājošiem un, 
iespējams, nenoskaņosies uz veiksmi un izdošanos arī citās sfērās. Aptauja parādīja, ka 
mācībām piemīt nevis produktīvs, bet procesuāls raksturs. Zināšanu loks aprobežojas 
ar programmu, maz tiek izmantoti papildus informācijas avoti, lai bagātinātu savas 
zināšanas (tikai 18,30% lasa papildus); netika novērota tiekšanās pēc zināšanām 
(spriežot pēc stundu apmeklēšanas intensitātes, kas pašreiz netiek pētīta); iniciatīvas 
trūkums (43,30% atceras mācību vielu, vienīgi klausoties stundā skolotāja teikto); 
trūkst mācību paņēmienu pārslēgšanās mobilitātes (84,9% lasa, 43,30% klausās un 
tikai 30% pieraksta). Dotie dati sakrīt paralēli arī ar Latvijas izglītības ministres 
T.Koķes komentāru, kas š.g. 26.martā apstiprināja, ka atsevišķos valsts rajonos 
nesekmība sasniedz 15% no visiem skolniekiem. (www.DELFI.lv) 

Tā par skolas galveno uzdevumu kļūst iemācīt domāt un saprātīgi pieiet 
apgūstamajai mācību vielai. Ņemot vērā sabiedrības polietnisko raksturu minētās 
problēmas svarīgumu apliecina vēl viens pētījums- Darba tirgus problēmas un 
cilvēkresursu motivācija Jēkabpilī un rajonā, ko veikusi SIA „AC Konsultācijas” 
eksperte Indra Ruperte 2006.g.4.-15.septembrī Jēkabpilī elektroniskās intervijas veidā, 
aptaujājot 15 uzņēmumu pārstāvjus. Pētījums norāda uz iemesliem, kuru dēļ 9. un 
12.klašu absolventi neturpina mācības. Starp pieminēto zemo maksātspēju un 
informācijas trūkumu par pieprasījumu darba tirgū bija minēti arī izglītības augstie 
standarti, kas nemāca jaunatni domāt un zemā sekmība! Absolventi nezina, kādās 
nozarēs var sevi realizēt! (Ruperte, 2008) 

Secinājumi. Rezultāti apliecināja pieņēmumu – vidusskolēniem trūkst 
pieredzes prasmīgi uztvert mācību materiālu. Pastāv cieša sakarība starp mācīšanās 
prasmes līmeni un skolēnu mācību sasniegumiem, to noturību. Neprasme mācīties rada 
pasīvu attieksmi pret mācību vidi, kurā mācību process norit ik dienas, pret valsts 
izglītības politiku, kas nosaka situāciju, rada arī bailes par turpmāko studiju izvēli. 
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Vispārinot šo cēloņsakarību var teikt, ka pusaudžiem nav izveidojušās produktīvas 
mācīšanās prasmes, pozitīva attieksme pret skolu; trūkst prasmes strādāt patstāvīgi, 
trūkst disciplīnas un atbildības sajūtas. Un galvenais- šīs īpašības ir nepieciešamas, lai 
dotu skolēniem iespēju izvirzīt un sasniegt savus mērķus, bet mājasdarbs ir vērsts uz 
dažādu prasmju attīstību ne mazāk kā darbs klasē un var kļūt par intereses par mācību 
vielu palielināšanas stimulu.  

Apkopojot augstākminēto, var apgalvot, - jo lielāka prasme patstāvīgi un 
rezultatīvi iegaumēt mācību vielu, - jo lielāka vēlēšanās to darīt bez ikdienas kontroles 
un atgādinājumiem. Vairums aptaujāto ir pārliecināti, ka mācīšanās skolā bija un ir ļoti 
svarīga un nozīmīga viņu nākotnei, taču, kā sasniegt vēlamos mācību rezultātus, 
apzinās tikai neliela daļa. Tāpēc noslēgumā gribas piedāvāt ieviest mācību 
programmās vai nu sākumskolā (vai/un pamatskolā) mācīšanās metodikas kursu. 
Saturiski teorētiskā domāšana, kas rodas attīstošas mācīšanās procesā, kļūst par 
intelekta fundamentu, lai nodrošinātu prātīgu mērķa izvēli, līdzekļu un paņēmienu 
izvēli šī mērķa sasniegšanā, pamatojoties uz reālās situācijas izpratni, ievērojot savas 
iespējas un objektīvos apstākļus, kritiski novērtējot savu darbību un tās rezultātu. Šī 
intelektuālā attīstība, kas veidojas jau sākumskolas vecuma pirmajā pusē, jāuzskata par 
vienu no attīstošas izglītības galvenajiem rezultātiem. Un nākamajos posmos pieredzes 
trūkumu var koriģēt, izmantojot progresīvas mācīšanās metodes un palīdzēt var 
jebkura vecuma skolēnam. Taču tā kā šis priekšlikums nenoliedzami ir saistīts ar 
finansējumu, resursiem un personālu, tad piedāvāju mācīšanās metodikas kursu iekļaut 
jau esošajā klases audzināšanas mācību priekšmetā un par vienu no klases audzinātāju 
uzdevumiem uzskatīt iemācīt mācīties. 
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Abstract. Changes in the modern society facilitate transformations in the educational system of each 
specific country. Careful evaluation is needed to understand the meaning of the education content 
reform in sustainable development of Latvia national economy and the effectiveness of its 
implementation. The education content reform should not become self-centered; it should be as a tool 
for the holistic development of a pupil’s personality in the educational process. The article updates 
conditions significantly influencing the progress of the educational process in the context of the 
content reform and teaching-learning process quality. 
Key words: development of pupil’s personality, education content reform, human resources, quality 
of the teaching-learning process, sustainable development. 

 

Ievads 
Izglītība un izglītota sabiedrība bieži tiek minētas kā prioritātes jaunā gadsimta 

perspektīvā. Aizvien pieaug globālo pārmaiņu ātrums, un šīs pārmaiņas būtiski 
ietekmē sabiedrības attīstības virzību. Darba tirgus dinamika un prasība pēc jaunām 
kompetencēm un iemaņām ir izaicinājums izglītības sfērai, un to pastiprina arī 
pastāvošais demogrāfiskais spiediens – depopulācija un sabiedrības novecošanās.  

Latvija ir viena no tām Eiropas valstīm, ko pašlaik ietekmē gan minētie 
fenomeni, gan izmaiņas globālās ekonomikas struktūrā. Tādēļ tālredzīgi šķiet izmantot 
esošo situāciju pozitīvi un veikt reformas izglītībā, lai pilnveidotu tās kvalitāti, 
pieejamību visiem iedzīvotājiem, atbilstību tirgus vajadzībām un paturētu uzmanības 
centrā arī bērna personības holistisku attīstību. 
 

Pētījuma teorētiskā bāze 
Izglītības loma un vieta Latvijas ilgtspējīgā attīstībā 
2008.gada 10.oktobrī Ķīpsalā nacionālā foruma „Latvija 2030” ietvaros, kur bija 

iespēja klātienē piedalīties arī raksta autorei, tika piedāvāts apspriešanai Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam (LIAS) 1.redakcijas projekts, kas 
izstrādāts, analizējot attīstības tendences Latvijā, un piedāvā risinājumus valsts 
turpmākajai attīstībai ilgtermiņā. Sociālantropologs R.Ķīlis, uzsākot LIAS 1.redakcijas 
sabiedrisko apspriešanu, uzsvēra, ka stratēģija neatrisinās visas esošās problēmas 
nākotnē, tomēr, sabiedrībai vienojoties, ilgtermiņa stratēģija var kļūt par atspērienu 
kopīgajam ceļam uz labāku nākotni. „2030.gadā Latvijā būs sabiedrība, kas patērē 
atbildīgi, tā būs radoša, atvērta, gatava sadarboties, draudzīga un iecietīga. Mēs daudz 
ieguldīsim bērnos un rūpēsimies, lai vecāka gadagājuma cilvēki pēc iespējas ilgāk 
paliktu sociāli un ekonomiski aktīvi,” šādu vīziju izvirzījusi R.Ķīļa vadītā ekspertu 
grupa. 
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Rūpīgi izvērtējot Latvijas resursus un to potenciāli iespējamo izmantojumu, 
ilgtspējīgai attīstībai stratēģijā noteikti tādi būtiski stratēģiskie principi kā jaunrade, 
tolerance, sadarbība un līdzdalība. 

Ilgtspējīga attīstība (sustainable development - angļu val.) ir attīstība, kur 
šodienas vajadzību apmierināšana neapdraud nākamo paaudžu iespējas apmierināt 
savējās. Tai pamatā ir vairākas dimensijas - ekonomiskā, sociālā un apkārtējās vides.  

No tā izriet, ka sabiedrības globālā ekonomiskā attīstība notiek, saudzīgi 
rīkojoties ar pieejamajiem planētas resursiem un rūpējoties par to, lai uz Zemes tiktu 
saglabāta bioloģiskā daudzveidība. Ilgtspējīga attīstība veicina sabiedrības kopējo 
labklājību un sniedz cilvēkam iespēju dzīvot ekoloģiskā un veselīgā vidē, īstenojot 
savu potenciālu un spējas. 

Ilgtspējīgas attīstības jēdziens pirmo reizi minēts Riodežaneiro konferencē 
„Vide un attīstība” 1992. gadā, kaut gan pati koncepcija nav jauna. Mūsdienās to 
akceptējušas un apņēmušās īstenot visas pasaules attīstītās valstis. 

LIAS akcentēta ideja par to, ka, mainoties pasaules ekonomiskajai konjunktūrai, 
arī Latvijā oficiāli atzītais nākotnes attīstības virziens ir sekot ES (Lisabonas 
stratēģijas) uzstādījumam, strauji virzīties uz zināšanu un inovāciju ekonomiku. 
Latvijas ekonomisko izaugsmi primāri vairs nenoteiks ražošanas faktori - piemēram, 
tas, ka mums ir vai nav dažādi izrakteņi, vairs nav un nebūs izšķiroši. Starptautiskos 
salīdzinājumos Latvija regulāri tiek pozicionēta kā valsts, kuras ekonomiku nosaka tās 
efektivitāte (World Economic Forum). 

Saskaņā ar NAP, Latvijas ekonomiskās izaugsmes nozīmīgs elements ir valsts 
cilvēkkapitāla mobilizēšana konkurētspējīgo priekšrocību attīstībai. 

LIAS skaidrots, ka valsts cilvēkkapitāls ir vidējais iedzīvotāju talantu un spēju 
apjoms, pareizināts ar ekonomiski aktīvo cilvēku skaits. Nosakot cilvēkkapitāla 
vērtību, parasti izvērtē tā spēju un talantu bāzi, izmantošanu un produktivitāti. Cilvēku 
skaitam samazinoties un sabiedrībai novecojot, Latvijai būtiski ir nesamazināt 
cilvēkkapitāla bāzes vērtību un palielināt produktivitāti. Parasti šo kapitālu var vairot, 
veicot ieguldījumus vispārējā sabiedrības izglītībā (piemēram, spējās orientēties IT 
piesātinātā vidē), oficiālajā pamatskolas, vidusskolas un augstākajā izglītībā, kā arī 
pieaugušo un karjeras izglītībā t.sk. izglītībā darba vietās. Jāakcentē, ka būtiska 
Latvijas priekšrocība ES kontekstā ir tā, ka vidējā izglītība ir samērojama un dažos 
aspektos pat labāka nekā Rietumeiropas valstīs. (LIAS, 2008) 

Latvijā, tāpat kā vairākās citās Centrāleiropas un Austrumeiropas (CAE) valstīs, 
primārais cilvēkkapitāla talantu un spēju bāzes komponents ir izglītība skolā, bet otrajā 
vietā – vecāku ieguldījums bērnu izglītošanā un audzināšanā agrīnā vecumā. 
Nacionālā foruma „Latvija 2030” dalībnieki uzsvēra, ka šie komponenti noteikti 
jāstiprina, pievēršot uzmanību tādiem akcentiem kā darba tikums, vecāku loma ģimenē 
u.tml. 

Saskaņā ar Eiropas Cilvēkkapitāla indeksa (Ederer, Schuler, Willms, 2007) 
atziņām, Latvijas skolu sistēma labi pilda savu lomu cilvēku sagatavošanā 
konkurencei darba tirgū. Tā kā investīcijas cilvēkkapitāla talantu un spēju bāzē atdevi 
parasti dod 20–30 gadu laikā, pašreizējie ieguldījumi sākuma, pamata un vidējā 
izglītībā ir klasiska ilgtermiņa darbība. Būtisks papildus arguments, lai nopietni 
investētu sākumskolas un pamatskolas izglītībā, ir fakts, ka, pieaugot dzīves līmenim, 
palielinās izmaksas laikam, ko vecāki velta saviem bērniem, viņu audzināšanai. 
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Vecāku ieguldījums ir otrs svarīgākais cilvēkkapitāla bāzes veidošanā, tāpēc, 
samazinoties iespējām veltīt laiku bērnu audzināšanai, to nāksies kompensēt izglītības 
iestādēm. Pretējā gadījumā, lai arī paradoksāli, dzīves līmeņa pieaugums var veicināt 
zemāku cilvēkkapitāla vērtību, jo samazināsies vecāku ieguldījums bērnu 
audzināšanā. 

Sabiedrības novecošanās ietekmē iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti un sociālos 
apstākļus valstī. Ar laiku arvien lielāku uzmanību prasīs veselības un sociālās aprūpes 
sektori. Būtiski mainīsies arī situācija izglītības jomā, jo saruks skolas vecuma bērnu 
un tradicionālā studentu vecuma (18-24 g.v.) jauniešu skaits. Pēc Pasaules Bankas 
aplēsēm, līdz 2025. gadam skolēnu skaits pamatskolās samazināsies par aptuveni 
25%, vidusskolās par 20%, bet vislielākais kritums sagaidāms augstākajā izglītībā, kur 
prognozēta studentu skaita samazināšanās par 40%. (LIAS, 2008) 

Pamatskolu līmenī Latvija jau rēķinās ar demogrāfiskās bedres esamību un tās 
sekām. Vairākās skolās klases tiek apvienotas vai slēgtas skolēnu trūkuma dēļ, tuvāko 
gadu laikā šis process skars arī vidusskolas un arī augstāko izglītību. 

 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas autori atzīst, ka izglītībai jākalpo 
indivīda un sabiedrības vajadzībām, sekmējot dzīves kvalitāti, ilgtspējīgu attīstību un 
valsts starptautisko konkurētspēju. Tomēr gan izglītības kvalitāte, gan pieejamība ir 
būtiski izaicinājumi Latvijas cilvēkkapitāla attīstībai. Izglītības kvalitātes 
nodrošināšanai jāveic gan iekšējs, gan ārējs izglītības sistēmas izvērtējums. Jāpievērš 
uzmanība absolventu atbilstībai darba tirgus prasībām un vispārējās un augstākās 
izglītības kvalitātei, salīdzinot to starptautiskā griezumā. 

 Izglītības pieejamība, savukārt, nozīmē nodrošinātas iespējas indivīdiem iegūt 
kvalitatīvu izglītību un uzlabot savas dzīves kvalitāti - kā liecina pētījumi, augstāks 
izglītības līmenis vienmēr nozīmē zemāku bezdarba un nabadzības risku. Zināšanas 
un prasmes nosaka ne tikai cilvēku iespējas iekļauties darba tirgū, bet arī veidot 
veiksmīgāku karjeru mainīgu tehnoloģiju un ekonomikas apstākļos. LIAS eksperti 
min piemērus - Latvijā, līdzīgi kā citur Eiropā, darba tirgū visaktīvākie ir cilvēki ar 
augstāko izglītību, kas ir arī labāk atalgotie darbinieki (izglītība nozīmē algas 
pieaugumu vidēji par 25-30%). 

 Sabiedrības un tirgus vajadzībām neatbilstošas izglītības kvalitātes problēmas 
pastāv visos nākamajos izglītības līmeņos. Pamatskolās par to liecina skolēnu 
atbirums, kas Latvijā, īpaši zēnu vidū, palielinās (Dedze, Krūzmētra, Lazdiņa, 
Mikiško, 2007). 

 Jāveic visaptverošs zināšanu, spēju un iemaņu audits ar mērķi noskaidrot 
dažādu izglītības formu, līmeņu un saturisko virzienu salīdzinošo atdevi 
cilvēkkapitāla un darba produktivitātes (starptautiskā, tautsaimniecības, nozaru un 
uzņēmumu līmenī), individuālā atalgojuma un sociālās integrācijas dimensijās 
tālākajai rīcības politikai. 

 LIAS eksperti uzskata - skolai jāveicina skolēnu interese mācīties, izmantojot 
uz skolēnu un viņa personības pilnveidi orientētu pieeju izglītībā, plašāk 
izmantojamas informācijas tehnoloģijas, noteiktus kursus pasniedzot virtuālajā vidē. 
Tāpat skolēnu izglītībā būtu jāintegrē praktiski uzdevumi un regulāras prakses darba 
tirgus vidē, ciešā sadarbībā ar darba devējiem. 

 Tādējādi varam secināt, ka jebkurām izmaiņām izglītībā (vai tā būtu izglītības 
satura reforma, vai mazākumtautību skolu pāreja uz bilingvālu izglītības ieguves 
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veidu, vai kādas citas transformācijas paša izglītības procesa organizācijā u.tml.) jābūt 
vērstām galvenokārt uz skolēna personības attīstību, jo izglītība ir tikai līdzeklis citu 
iespēju realizācijai, nevis pašmērķis. 

Izglītības standarts kā izglītības satura atjaunināšanas līdzeklis  
Jebkura izglītības reforma saistās ar izmaiņām izglītības saturā. Izglītības satura 

pārskatīšana parasti tiek aktualizēta būtiskos civilizācijas un sabiedrības pārmaiņu 
periodos. XX un XXI gadsimta robežšķirtnē šī situācija atkārtojas. 

Jau 1992.gadā Latvijas pedagoģiskajai elitei bija zināms un saprotams, ka katrus 
6 gadus informācijas apjoms pasaulē dubultojas un iegūtās zināšanas strauji noveco 
(Builis, 1992). Taču vēl nesenā pagātnē un arī pašlaik skolās apgūstamo terminu 
daudzums ir nepamatoti liels (salīdzinošajos pētījumos konstatēts, ka Amerikā fizikas 
kursā skolēni apgūst 300 terminus un Anglijā – 600, taču Nobela prēmijas laureātu 
skaits fizikā ir šāds: Amerikā 61, bet Anglijā – 20; veidojas specifiska korelācija starp 
šiem lielumiem) un vāji samanāma pāreja no pārliecīgā akadēmiskuma mācību 
programmās un grāmatās uz skolēnu informācijas ieguves un apstrādes prasmju 
attīstību. Lielā mērā mācību saturs skolā ir mehānisks ziņu un informācijas kopums, 
kas domāts kāda eksāmena vai ieskaites nokārtošanai, nevis ir labklājīgas dzīves 
pamats. 

Šādai situācijai likumsakarīgi ir savas negatīvās konsekvences: 
• vājā vai neesošā starppriekšmetu saikne radījusi acīmredzamu skolēnu pārslodzi, 

jo mācību priekšmetu saturs mehāniski gadu gaitā tika aizvien paplašināts, 
• pastāvīga stresa dēļ sakarā ar nespēju veiksmīgi apgūt mācību vielu cieš bērni un 

viņu vecāki, 
• līdztekus nelabvēlīgai videi ģimenē un ekoloģisko faktoru ietekmei, lielā slodze ir 

iemesls skolēnu veselības stāvokļa vispārējam pasliktinājumam, 
• skolas kā sociālā negodīguma veicinātājas imidžs (ietekme) – katrā klasē ir 

zināmi gadījumi, kad mājās uzdotos patstāvīgos darbus izpilda nevis paši 
audzēkņi, bet viņu vecāki vai privātskolotāji, 

• „zināšanu pedagoģija” (kur nav vietas prasmēm un attieksmēm) padara 
neiespējamu „attīstības pedagoģiju”, un ja izglītība stagnējot tikai atražo pati 
sevi, tad tā nevar sekmēt sabiedrības attīstību, 

• tāds „nedzīvu”, neizmantojamu zināšanu apjoms ir slogs valsts budžetam, kura 
līdzekļi tiek tērēti nelietderīgi, 

• neproduktīvs bērnu un jauniešu laika patēriņš, iekaļot līdz galam nesaprotamas 
lietas, un tas, savukārt, rada noturīgu nepatiku pret mācībām un skolu vispār. 

Starptautiskos pētījumos Latvijas skolēnu zināšanas ir krietni zem vidējā līmeņa 
uzdevumos, kuros jārisina problēmas, jāmeklē kopsakarības, jāanalizē. Arī latviešu 
sekmes konkursos par darbu ES institūcijās liecina — pietrūkst analītiskas domāšanas, 
vērtīborientācijas, demokrātisku, multikulturālu uzskatu. Situāciju iecerēts mainīt ar 
jauniem, mūsdienīgi veidotiem pamatizglītības satura dokumentiem. Tomēr bažas rada 
resursi, ar kādiem jaunumus plānots realizēt, — skolotāju apmācība, mācību līdzekļi, 
nabadzīgās skolu laboratorijas u. tml.  

Balstoties uz Latvijas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu analīzi un 
aprakstītajām negācijām izglītības sistēmā, varam secināt, ka reformām izglītības 
satura jomā būtu jāsaistās ar vairākiem principiem: 
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• reformas virsuzdevums - trūkumu (novecojušas zināšanas, to atrautība no 
sabiedrības dzīves, neiemācāmība) novēršana, 

• mācību priekšmetu standartu atbilstība skolēnu vecumposmu attīstības īpatnībām, 
respektējot arī audzēkņu individualitātes, katrā klašu grupā, 

• izglītības satura apjoma atslogošana un skolēnu fiziskās un psihiskās veselības 
saglabāšana (RA Pedagoģijas fakultātes Sākumskolas metodiku katedrā jau 
vairākus gadus pastāv šāda zinātnisko pētījumu tēma), 

• personcentrēta virzība izglītībā, orientācija uz piedāvājamo zināšanu 
pieprasījumu reālajā dzīvē, variativitātes un izvēles iespēju nodrošināšana, 

• izglītības interaktivitāte, standartu orientācija uz mācību, izziņas, komunikatīvās, 
praktiskās un radošās darbības vispārinātu paņēmienu un kompetenču apguvi, 

• pilsoniskas sabiedrības un vērtību izpratnes (vakuuma aizpildīšanas) 
nostiprināšanās un skolēnu personības socializācija mainīgajos apstākļos, 

• skolēnu spējas un gatavības izmantot iegūtās kompetences, prasmes un iemaņas 
praktiskajā dzīvē veicināšana, 

• izglītības satura holistisks kopveselums, pēctecība dažādās skolas pakāpēs un ar 
personības audzināšanu saistīto izglītības komponentu akcents. 

Tomēr skolas izglītības saturiskās izmaiņas autonomi nespēj dot vēlamo efektu, 
ja tā apguvei netiek piedāvātas atbilstošas formas un metodes. 

 
Pētījuma metodika un rezultāti 

 Jau vairākus gadus Latvijā turpinās izglītības reforma. Situācija vislabāk 
redzama tiem skolotājiem, kas strādā savā profesijā. 

Pētījuma mērķis ir noskaidrot skolotāju viedokli ar izglītības reformas 
realizāciju saistītos jautājumos. 

Pētījumā izmantotas šādas metodes: 
intervijas ar pamatskolas posmā strādājošiem skolotājiem (pētījumā piedalījās 

deviņi skolotāji no Rēzeknes pilsētas un rajona skolām), 
personiskās pieredzes pašrefleksija. 
Intervijas ar skolotājiem ir nozīmīgs avots tādas informācijas ieguvei, kas dotu 

pamatu esošās situācijas analīzei un turpmākās darbības modelēšanai. Jāpiebilst, ka no 
skolotājiem, kas tika aicināti piedalīties intervijā, trešdaļa atteicās to darīt, pamatojot ar 
nespēju formulēt konkrētu viedokli kādos ar izglītības reformu saistītos jautājumos. 
Tas liek secināt, ka ne katrs skolotājs (visiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība) spēj 
un ir gatavs domāt šādās kategorijās, izejot ārpus pierastās ikdienas dzīves. Tas rada 
bažas, ka vēl joprojām ne visi skolotāji patiešām izprot iniciēto pārmaiņu dziļāko 
būtību un nozīmi. Likumsakarīgi rodas arī jautājums par šo skolotāju spēju veikt arī 
kvalitatīvu savas personīgās profesionālās darbības pašanalīzi. 

Intervētie skolotāji strādā dažādās specialitātēs, taču viņu vērojumi un atsevišķu 
zīmīgu notikumu apraksti ataino vairākas kopīgas atziņas, kas ļauj izteikt pieņēmumus 
par vispārējām tendencēm pamatskolā. 

 Vairākums skolotāju uzsver, ka palielinājies praktisko darbu daudzums un 
mainījies to saturs (ja agrāk skolotājs bija galvenais demonstrētājs, tad tagad biežāk 
eksperimentē paši skolēni – ar vielām, fizikāliem ķermeņiem, vārdiem, krāsām u.tml.). 

Lielāka uzmanība skolās tiek pievērsta skolēnu iespējai iesaistīties mācību 
sasniegumu (personīgo un klasesbiedru) vērtēšanā – to atzīmēja visi intervētie 
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skolotāji. Cerams, ka tas veicinās skolēnu prasmi izprast un analizēt dažādu fenomenu 
specifiku dažādās situācijās un rosinās izteikt viedokli, sekmējot demokrātiskas 
sabiedrības attīstību. 

Skolotāji mācās strādāt komandās, minot arī labas prakses piemērus – 
atgriežoties no kvalifikācijas pilnveides kursiem, katrs cenšas iepazīstināt kolēģus ar 
jauniegūtajiem materiāliem un atziņām. Tādējādi labākā pieredze tiek izplatīta, 
racionāli izmantojot resursus– laiku un arī finansiālos līdzekļus. 

Skolas vides humanizācijā skolotāji saskata gan pozitīvos, gan negatīvos 
aspektus. No vienas puses – tās ir mazāk formālas attiecības starp skolēniem un 
skolotājiem, un tās padara šīs attiecības cilvēcīgākas un piepilda ar savstarpēju 
sapratni. No otras puses – skolotāji min uzvedības un disciplīnas problēmas stundās un 
starpbrīžos. Šķiet, ka šim aspektam nav tieša sakara ar skolās realizējamo izglītības 
reformu, taču šādas problēmas patiešām traucē stundas norisi. Tādēļ gribētos minēt arī 
kādu pozitīvu labas prakses piemēru. Rīgas 3.vidusskolā, kur 2008.gada septembrī 
kopā ar Turku universitātes (Somija) kolēģiem bija iespēja dalīties pieredzē par 
dažādiem izglītības jomas jautājumiem un vērot atklātās stundas, katrā mācību 
kabinetā pie sienas aiz skolotāja galda ir plakāts ar tekstu: „Katram skolēnam ir 
tiesības netraucēti mācīties, karam skolotājam ir tiesības netraucēti vadīt stundu”.  

 
Secinājumi 

Pārmaiņas modernajā sabiedrībā rosina tranformācijas katras konkrētas valsts 
izglītības sistēmā. Rūpīgs izvērtējums nepieciešams, lai izprastu izglītības satura 
reformas nozīmi Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgā attīstībā un tās īstenošanas 
efektivitāti. Izglītības satura reformai nevajadzētu kļūt par pašmērķi, bet gan par 
līdzekli skolēna personības holistiskai attīstībai izglītības procesā. 

Skolai jāveicina skolēnu interese mācīties, izmantojot personorientētu pieeju 
izglītībā. Plašāk izmantojamas informācijas tehnoloģijas, skolēnu izglītībā būtu 
jāintegrē praktiski uzdevumi. 

Skolas izglītības satura izmaiņas autonomi nespēj dot vēlamo efektu, ja tā 
apguvei netiek piedāvātas atbilstošas formas un metodes, kā arī domāts par reformas 
materiāli tehnisko nodrošinājumu. 

 Jebkurām izmaiņām izglītībā jābūt vērstām galvenokārt uz skolēna personības 
attīstību, jo izglītība ir tikai līdzeklis citu iespēju realizācijai, nevis pašmērķis. 
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Abstract. The article is focused on the theoretical research. Scientists’ views on the notion “culture” 
are researched and purposefully systematized. There is reflected the interrelation of the notions 
“culture” and “consumer culture”, worked out a conceptual model of consumer culture determining 
the components to be implemented into comprehensive education.  
Key words: culture, consumer culture, consumer education. 
 

Ievads 
Profesore R.Garleja norāda, ka noteicošais faktors cilvēka tapšanā par garīgi 

augsti attīstītu subjektu ir kultūra. Neapgūstot kultūru, cilvēks nav spējīgs pilnvērtīgi 
dzīvot sociālajā vidē. Cilvēks ir kultūras vērtību radītājs, patērētājs un kultūras stafetes 
tālāknodevējs. 

Kultūras funkcijas ir: 
• garīgo, sociālo, un materiālo vērtību producēšana, uzkrāšana, attīstīšana, vērtēšana; 
• sabiedrības un personības garīgās attīstības un socializācijas līmeņa normatīvā 
vērtēšana; 
• reglamentējoša, regulējoša, audzinoša darbība; 
• integrējoša, adaptējoša, kognitīva, kreatīva darbība; 
• jēgorientējoša, misiju apzinoša darbība; 
• sabiedrisko apziņu un atmiņu attīstoša darbība; 
• rekreatīva (spēku, spēju, energopotenciālu atjaunojoša darbība); 
• vērtību atražošanas darbība, likumsakarību ievērošana; 
• subkultūru uzturoša funkcija u. c. (Garleja R., 2006). 

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) 
kultūras programmas viens no uzdevumiem ir veicināt dialogu starp kultūrām, lai 
stiprinātu indivīda kultūras piederības apziņu sabiedrībā un kultūru radošu atvērtību, 
kā arī veidot izpratni un kultūras īpašo lomu sabiedrības attīstībā.  

Kultūrizglītība integrējas visos izglītības līmeņos un kopumā aptver visu sociālo 
zinātņu jomas mācību priekšmetu saturu, izsakot indivīda sociālkultūras vajadzības un 
nodrošinot indivīda, dažādu sabiedrības locekļu un sociālo grupu radošo spēju un 
talantu apzināšanu un izkopšanu mūžizglītības perspektīvā. Kultūrizglītības pamats ir 
strukturāla kultūrpieredze, iegūtas zināšanas par galvenajiem kultūru veidojošajiem 
komponentiem – kultūru vērtībām un normām, artefaktiem, institūcijām un sabiedrībā 
noritošiem procesiem. (Austruma S., 2008) 

Jebkura zinātņu joma aptver noteiktu teorētisko un zinātnisko pamatu. Kultūra 
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vienmēr ir bijusi viens no cilvēka socializācijas, komunikācijas un pašizpausmes 
veidiem, tāpēc, izvērtējot izglītības saturu, svarīgi mācību priekšmeta apguvē izkopt 
tās prasmes, kuras mūsdienu informācijas un tehnoloģiju sabiedrībā skolēnam ir 
noderīgas un saistošas.  

Pētījumus tiek veikts promocijas darba „Patērētājizglītības būtība pamatskolā” 
ietvaros un to vada pieņēmums, ka tieši patērētājizglītības procesā pusaudži iegūs Latvijas 
kultūrvidei atbilstošu izglītības saturu, kas bagātināts uz Eiropas valstu pieredzes 
bāzes, kā arī ideja par patērētājizglītības audzinošo potenciālu, kas attīstot skolēna 
personisko patērētāja kultūru var attīstīt gatavību dzīves problēmu risināšanai uz tirgus 
attiecībām orientētā sabiedrībā.  

Pētījums tiek veikts teorētiskā līmenī un tā rezultātā nepieciešams:  
- izpētīt zinātnieku viedokļus par jēdzienu „kultūra”; 
- atspoguļot jēdzienu „kultūra”un „patērētāja kultūra” savstsrpējo saikni un ir 

izstrādāt patērētāja kultūras konceptuālo modeli., nosakot patērētāja kultūras 
komponentes tā ieviešanai vispārējā izglītībā. 

 
Jēdziena „kultūra“skaidrojumi zinātnieku teorijās 

Jēdziens „kultūra“, kura izcelsme ir saistīta ar latīņu valodas vārdu „cultura“, 
vēsturiskā evolūcijas procesā sākotnēji apzīmējot ar to cilvēku nodarbošanos, apkopjot 
zemi, vēlāk – pāradresējot to uz cilvēku, uz tā prāta, gaumes un manieru attīstību un 
izsmalcinātību, joprojām slēpj sevī daudzšķautņainu un komplicētu jautājumu kopu, 
kas saistīta ar šī jēdziena apziņu, izpratni un definīciju pasaules sabiedrībā. Latviešu 
teologs un vēsturnieks H. Biezais norāda: „… definēt kultūru ir ļoti grūti, neskatoties 
uz to, ka mēs visi bez dziļākas pārdomāšanas zinām, kas ir kultūra. ..tomēr vienmēr ir 
nepieciešama definīcija, jo citādi mēs viens otru varētu pārprast. (Biezais H., 1991). 
Kultūra ir daudzpusīgs un plašs jēdziens un ar to saprotam – tautas, to paražas, 
tradīcijas, valodas un arhitektūras pieminekļus utt. Zinātniskas izpētes līmenī pastāv 
virkne dažādu „kultūras“ definīciju, kuru uzstādīšanu nosaka dažādas nepieciešamības, 
un atkarībā no tām arī rodas dažādas definīcijas. Turklāt definīcijas zinātniskais 
pamatojums vairāk vai mazāk atspoguļo pētnieka individuālo vērtību apziņu, 
mentalitāti u.c. faktorus, kas raksturo definīcijas objektivitāti. Tāpēc ir grūti atrast 
definīciju, kur katram ir savs viedoklis par to, kas ir kultūra. Tās skaidrojums ir 
sastopams daudzu filozofu, pedagogu un politiķu darbos un izteicienos un tos var 
nosacīti iedalīt vairākos kontekstos, piem.: etnogrāfiskajā, nosacīti terminoloģiskajā; 
socioloģiskajā, antropoloģiski arheoloģiskajā, semiotiskajā u.c. Jēdziena „kultūra“ 
definīcijas un skaidrojumi zinātnieku teorijās atspoguļoti, pielietojot atšķirīgas pieejas 
un metodoloģijas, kas rada daudzveidību un zinātnei raksturīgas specifikas un 
problēmas termina skaidrojumā /skat.1.tab./. 

1.tabula 
Dažādie konteksti jēdziena „kultūra” skaidrojumā  

Konteksts Termina skaidrojums  
Etnogrāfiskais  Zinātnēs par sociālo kopību 

attīstību, to īpatnībām un 
raksturu lieto jēdzienu 
„etnoss”, kur svarīga problēma 
ir daudzveidīgo kultūru 
kvalitāšu tālāknodošanas 

”…kultūra satur vērtības, ko ir radījušas cilvēku 
grupas un normas, kuras ievēro cilvēki savā 
dzīves laikā…” [Giddens A.,1984] 
 
Britu etnologs Edvards B. Teilors norāda: 
...kultūra visplašākajā etnoloģiskajā nozīmē ir 
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iespēja. Visvairāk lietotie 
apzīmējumi ir: Materiālā 
kultūra” Garīgā kultūra; 
Kolektīvā kultūras atmiņa; 
Kultūras novitāte 

zināšanu, ticības, mākslas, morāles, likumu, 

tikumu, kā arī visu pārējo spēju un paradumu 

kopums, ko indivīds kā sabiedrības loceklis ir 
piesavinājies [Tylor E.B., 1871] 

Socioloģiskais Šajā kontekstā abstraktais tiek 
padarīts uzskatāms un 
salīdzināms. To panāk ar 
intervijām, aptaujām, 
dokumentu analīzi un citām 
empīrisko pētījumu metodēm. 

„…cilvēces kultūru kopsummā var raksturot kā 
progresīvu cilvēku pašatbrīvošanos…”Ar to E. 
Kasīrers domā valodu, mākslu, reliģiju un 
zinātni. Tajās visās cilvēks atklāj un pierāda 
jaunu spēju – spēju uzcelt pašam savu pasauli. 
[Cassirer E., 1932] 
 

Nosacīti 
terminoloģiskā 
nozīme 

Nosacīti terminoloģiskajā 
kontekstā netiek meklētas 
definīcijas, bet gan vārds 
„kultūra” ir kā sinonīms. 
Cilvēks atbilstoši savām 
vajadzībām un vēlmēm 
pārveido savu dabisko vidi un 
pats sevi. 
 

„…kultūra ir vēsturiski un sociāli nosacīta, 
dažādos cilvēka darbības produktos iemiesota 
cilvēku attieksme pret dabu, sabiedrību un pašam 
pret sevi…” [Veinbergs J.,1973] 
Amerikāņu sociālantropologs Ralfs Lintons 
...zinātniskais termins „kultūra“ neietver 
vērtējošos virstoņus, kas mēdz ieskanēties 
ikdienas lietojumā. Ar kultūru drīzāk izprot 

sabiedrības dzīvesveidu kopumā, 
neaprobežojoties tikai ar godājamām un 
vēlamām parādībām. Minētajā kopumā iekļaujas 
arī tādas prozaiskas darbības kā trauku 
mazgāšana vai braukšana ar automašīnu, un 
kultūras pētījumos tās atrodas vienā līmenī ar 
„augstākām dzīves sfērām“. [Linton R., 1974] 

Antropoloģiski 
arheoloģiskais 

Arheologi fokusējas uz 
materiālo kultūru, bet 
kultūrantropologi – uz 
simbolisko kultūru, taču abām 
grupām ir interese kā šie 
kultūras aspekti ir savstarpēji 
saistīti. Antropologi saprot 
„kultūru” ne tikai patērēšanas 
preču kontekstā, bet arī sociālo 
attiecību un šo objektu un 
procesu pielietošanas prakses 
kontekstā. 

...cilvēka izcelšanos var nosaukt par kultūru, t.i., 
“augsnes sagatavošanu”, bet to var arī nosaukt 
par pasaules izzināšanu.” [Herders J.G.,1773] 
 
”Kultūra neko nespēj glābt vai attaisnot. Bet tā ir 
cilvēku roku un prāta darbs – kultūrā cilvēks 
meklē savu atspulgu, tajā atklāj pats sevi.”[ 
Sartre J.P., 1960]  

Semiotiskā 
nozīme 

Semiotikā ar jēdzienu 
„kultūra” saprot cilvēka 
intelektam pāri esošo sistēmu, 
kas producē un saglabā 
noteiktu informāciju. 
 

„….kultūra ir vienots veselums, kas sastāv daļēji 
no automoniem un daļēji saskaņotiem 
institūtiem. Kultūra ir cilvēka radīta vide. Tā ir 
mākslīgi radīta vide, kuras pastāvēšanai 
nepieciešama organizācija, regulācija un 
pašatjaunināšanās…” [Maļinowskis B., 1944]  
I.Šuvajevs ...kultūru parasti izprot kā gatavu 

vērtību, ideālu vai produktu, kas it kā to vien 
gaida, lai kāds to apzinātu, izzinātu un 

patērētu,” [Šuvajevs I., 1998] 
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Pastāv daudz pētījumu, kas veltīti kultūras jēdziena skaidrošanai un definēšanai, 
tāpēc nav iespējams dot tam vienu noteiktu definīciju, bet tikai vispārinātu 
skaidrojumu, kuru katrs var izprast citādi. Klifords Gīrcs izsakās: „... par to, vai 
kultūra ir “subjektīva” vai “objektīva”, antropologi diskutē bezgalīgi – un gals tam 
tiešām nav redzams .. bet visa šī diskusija ir drīzāk pārpratums.” (Gīrcs K. 1998) 

Savukārt, Dietrihs Mīlbergs: „...tā ir to līdzekļu un mediju specifiskā summa, 
kas ir kopienu, grupu, noteiktu aprindu rīcībā, lai to locekļi varētu atbilstoši 

socializēties , piedāvājot četras uz kultūru attiecināmas sabiedrības jomas: 
- attiecīgajā kopienā pieņemto vērtību sistēma un tās locekļu mentālais ekipējums; 
- paraugi, t.i. kultūras formas, pēc kurām šī populācija vadās savā ikdienas dzīvē; 
- valodas semantika kā zīmju un simbolu kosmoss, pēc kura cilvēki orientējas un kas 

sniedz drošības sajūtu un identitāti; 

- to institūciju sistēma, kuras darbojas kā vidutājas un šo īpatnību sargātājas.” 
(Muuhlberg D., 2001) 

Armīns Kleins (Klein A.,2005), raksturojot kultūras jēdzienu, izdala 4 
dimensijas, kuras savukārt, iedala normām pakļautā un normām nepakļautā kultūras 
izpratnē /skat.2.tab./. 

2. tabula 
Kultūras jēdziena dimensijas ikdienas valodā (Klein A., 2005) 

 
Normām pakļauta  (1) Kultūra kā māksla (piem., 

teātris, opera, vizuālā māksla, 
ģēnijs, estētika) 

(2) Kultūra kā dzīvesmāksla 
(piem., kulturālība, audzinātība, 
manieres, gaume) 

Normām 
nepakļauta  
 

(3) Kultūra kā kultūras 
daudzskaitlī (piem., pasaules 
kultūras, subkultūras, 
jauniešu kultūras) 

(4) kultūra pretstatā dabai 
(cilvēka tieša mijiedarbība ar 
dabu, agrārā kultūra, 
monokultūra) 

 
R.Garleja norāda, ka kultūra ir lēca, caur kuru skatām pasauli; koordinējošs 

plāns, kurā integrējas darbība, uzvedība un sociālais mantojums. Kultūras saturu viņa 
raksturo trīs aspektos, kur pirmais aspekts ir - Personiskā kultūra - dažādu vērtību, 
sociālo normu klāsts, ko sev piedēvē indivīds un atzīst sabiedrība (tikumisko, ētisko, 
zinātnisko, sabiedrisko, etnisko, politisko, kreatīvo, psihes kvalitāšu kopums); otrais 
aspekts - Kultūra kā vēsturisks fenomens - civilizācijas līmenis, un trešais - Kultūra kā 
īpašu darbības formu un veidu sociāla sistēma. (Garleja R., 2006) 

 
Jēdziena „kultūra” saikne ar patērētājizglītības aspektiem un terminu 

„patērētāja kultūra” 
Profesores R.Garlejas izvirzītais trešais kultūras aspekts cieši sasaucas ar 

amerikāņu sociologa Talkota Pārsona termina „kultūra” skaidrojumu. Viņš saista to ar 
sabiedrības obligātajiem priekšnosacījumiem un ar četrām sabiedriskās darbības 
pamatfunkcijām, kam tādā vai citādā veidā vienmēr jābūt īstenotām, lai kopiena vispār 
varētu pastāvēt. Šīs sabiedriskās darbības pamatfunkcijas ir ekonomika, kultūra, 
sabiedrība un politika /skat.1.att./ 
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1. att. Pārsona sabiedriskās darbības pamatprincipi (Parsons, 1951) 

 

A.Kleins (Klein A.) norāda, ka saimnieciskā darbība (ekonomika) parādās kā 
preču un pakalpojumu ražošana, ar kuras starpniecību ir jāapmierina dzīves 
(izdzīvošanas) pamatvajadzības. Saimniekojot, ražojot un mainot, sadalot un labojot 
u.tml. darbojoties, sabiedrība pielāgojas apkārtējiem apstākļiem, un tādējādi kļūst 
iespējama cilvēku fiziskā dzīve.  

Solidārā darbība (ģimene, kopiena); ilglaicīgas pieaugušo un bērnu kopdzīves 
formas, pateicoties tajās valdošajām emocionālajām enerģijām un savstarpējām saitēm, 
nodrošina katras nākamās paaudzes socializāciju sabiedrībā. Sniedzot nepastarpinātu 
un ciešu emocionālo atbalstu, tās apmierina savu locekļu svarīgākās bioloģiskās un 
sociālās vajadzības, uz to bāzes nostiprinot attiecīgajā sabiedrībā ieņemtās normas, 
noteikumus, lomas, cerības un sociālās kompetences. Starpnieks šajā gadījumā ir visas 
paaudzes aptveroša solidaritāte. 

Kultūras darbība (kultūra), pēc A.Kleina domām, kompensē ģenētiski 
ieprogrammēto virzību, kas eksistē dzīvnieku kopienās; cilvēki ar viņu „reducētajiem 
instinktiem” ir atkarīgi no kāda mākslīga aizvietotāja, kas kompensētu tos 
mehānismus, ko dzīvnieku pasaulē vada instinkti. Līdz ar to kultūra ir visu to rīcību 
apkopojums, kas stājas nepastarpinātās dabas vietā, lai vadītu cilvēku izturēšanos un 
kopādzīvošanu sabiedrībā. Normas un vērtības, interpretācijas un pamatojumi, jēga, 
attiecības un zināšanas, gaidas un stāsti ir tā viela, no kuras cilvēki veido savas 
darbības orientāciju un motivāciju, saistot savu izturēšanos ar sabiedrības vajadzībām, 
spiedienu un iespējām. Tas pienesums, ko kultūras darbības sniedz sabiedrības 
integrācijai, sastāv no netveramu paraugu radīšanas un saglabāšanas, ar kuru palīdzību 
var skaidrot vērtības, kas indivīdiem palīdz orientēties un vienoties kolektīvai rīcībai. 

Politiskā darbība rada tos kopādzīvošanas regulējumus, kam būtu jābūt 
saistošiem visai sabiedrībai, t.i., kā jau iepriekš teikt, neviena sabiedrība nevar pastāvēt 
bez zināma daudzuma saistošu regulējumu. Politikas medijs ir vara, jo tikai ar tās 
starpniecību iespējams panākt, ka noteiktās saistības tiek ievērotas. (Parsons T., 1951) 

Piedāvātajā modelī kultūra – norobežojoties no visiem tās saturiskajiem 
aspektiem – tiek skaidrota kā specifiska, jebkurai sabiedrībai piemītoša funkcija, kas 
jāpilda, lai cilvēku kopādzīvošana vispār būtu iespējama. (Klein A., 2005) 

Hoults (Hoult T.F., 1969) norāda, ka vispārējs kultūras izpratnes vieds paredz 
un sevī ietver četrus elementus, kas „tiek nodoti no paaudzes uz paaudzi mācīšanas 

Ekonomika 
preces, pakalpojumi 

nauda 

Kultūra 
interpretācija, normas, 

zināšanas, jēga 

Sabiedrība 
socializācija, 

solidaritāte 

Politika 
saistoši noteikumi 

vara 
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ceļā”. Tie ir: vērtības; normas; institūcijas; artefakti. Viņš norāda, ka vērtības ietver 
uzskatus par to, kas dzīvē šķiet svarīgs un tās vada pārējo kultūras daļu. Savukārt, 
normas sevī ietver uzskatus par to kā cilvēkam jāuzvedas visdažādākajās situācijās. Pie 
tam katrai kultūrai ir savas metodes, kuras sauc par sankcijām, un kuras darbojas kā 
normu uzspiedējas. Sankcijas mainās atkarībā no normas svarīguma. Tās normas, 
kuras sabiedrība uzspiež ir likumi. Artefakti – lietas vai materiālās kultūras aspekti, 
kas atšķiras no kultūras vērtībām un normām.  

Džulians Hakslejs (Julian Huxley) kultūru nodala starpsaistītos "mentifaktos", 
"sociofaktos" un "artefaktos", kas attiecīgi apzīmē ideoloģiskās, socioloģiskās un 
tehnoloģiskās sistēmas. Socializācija, pēc Haksleja, ir atkarīga no uzskatu 
apakšsistēmas. Socioloģiskā apakšsistēma pārvalda saskarsmi starp cilvēkiem. 
Savukārt, materiālie objekti un viņu izmantošana atbilst tehnoloģiskajai apakšsistēmai. 
(Forsberg A.)   

Pamatojoties uz augstāk minēto, redzama cieša saikne jēdziena „kultūra” 
skaidrojumiem ar patērētāja kultūras trim pamatdimensijām: 
ekonomisko/tehnoloģisko; sociālo/kultūras un starpvalstu politiskās kultūras (Cyberg A., 
Sto E., 2000) /skat. 3. tab./. 
 

3. tabula  
Hipotēzes patērētāja kultūras dimensiju atšķirību skaidrojumam 

(Danilāne L., Ļubkina V., 2008) 
 

Ekonomiskā/ 
tehnoloģiskā hipotēze 

Sociālā/ kultūras 
hipotēze 

Starpvalstu politiskās kultūras 
hipotēze 

Ekonomiskās un 
tehnoloģiskās attīstības 
līmenis sabiedrības 
struktūrai kopumā ir 
fundamentāls. 
 
Ekonomika vairākos 
aspektos veido telpu citiem 
sabiedrības elementiem. 
 
Pamata ekonomisko 
vajadzību apmierināšana 
bieži ir priekšnosacījums,  
lai veidotu enerģijas 
pārpalikumus, kas vajadzīgs 
cilvēkiem, 
lai koncentrētos uz mazāk 
neatliekamām fiziskām 
problēmām. 

Sociālās struktūras 
dažādās valstīs 
izskaidro atšķirības 
sabiedrības uzticībai 
dažādām politiskām 
institūcijām. 
 
Pētījumi dažādās 
valstīs rāda, ka pastāv 
svarīgas sakarības 
starp sociālās 
struktūras būtību un 
veidu, kādā 
iedzīvotāji cenšas 
valstī risināt 
problēmas. 

Politikas kultūra ir saistīta ar divām 
pirmajām hipotēzēm un piemīt gan 
sabiedrības struktūrai, gan 
politiskajām institūcijām. Svarīgi ir 
aplūkot politikas kultūru kā cēlonisku 
faktoru pašu par sevi, raksturojot tās 
atšķirības starp valstīm. 
  
Svarīga politiska slāņainība/ 
segmentācija ir atšķirība starp 
režīmiem ar demokrātiskām 
tradīcijām, pretstatā autoritatīviem 
režīmiem vai valstīm ar īsu 
demokrātisku vēsturi. 
  
Hipotēze balstās uz atziņu, ka valstis 
ar demokrātisko/liberālo politikas 
kultūru vairāk nosliecas uz 
individuālas atbildības uzsvēršanu 
(tanī pašā laikā uzticas valdības 
lēmumiem), bet valstīs ar autoritatīvu 
politisko pieeju individuāla atbildība 
nespēlē tik lielu lomu. 
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Latvija ir daudznacionāla valsts, tāpēc īpaša nozīme te ir izglītībai, kuras mērķis 
ir sagatavot indivīdus darbībai demokrātiskā multikultūru sabiedrībā (Grigule,1998). L. 
Lapiņa un V. Rudiņa (Lapiņa L., Rudiņa V., 1997) norāda, ka demokrātijas - gan kā 
dzīves stila, gan kā pārvaldes formas - eksistenci un nākotni var nodrošināt tikai 
patstāvīgi domājoši, izglītoti un sociāli aktīvi cilvēki. Demokrātijas svarīgs elements ir 
ikdienas demokrātisko ieražu un demokrātiskās uzvedības kultūras kopšana sabiedrībā, 
kas norāda uz tiešu skolēnu saskarsmes iespēju radīšanas, pašiniciatīvas un aktīvas 
līdzdalības mācību procesā veicināšanu, kā arī sociālo prasmju apguves un pilnveides 
nepieciešamību, kas reizē nodrošina personības socializēšanos.  

Mūsdienās sabiedrībā strauji notiekošās sociāli ekonomiskas pārmaiņas, maina 
cilvēku attieksmes un attiecības saskarsmē, transformējas respektētās vērtības un dzīves 
mērķi. Līdz ar to rodas nepieciešamība skaidri zināt darbības līdzekļus un veidus, 
personības attīstību ietekmējošos faktorus, kuri nodrošinās efektīvu mācīšanas – 
mācīšanās procesu, sekmēs efektīvāku virzību uz mērķi un pašapliecināšanos, morāles 
un ētikas normu apzināšanos, līdzdalību izkoptas cilvēka vērtību sistēmu izveidē, lai 
veicinātu skolēna personības attīstību un gatavību dzīves darbībai sabiedrībā ar tai 
raksturīgo kultūras modeli un tajā iekļautajām sociālo attiecību, vērtību radīšanas un 
patērēšanas komponentēm. 

Pētījuma rezultātā izstrādāts patērētāja izglītības konceptuālais modelis 
ieviešanai vispārējā izglītībā, kur galvenā doma ir tā, ka patērētājizglītības saturs, 
neatkarīgi no izglītības līmeņa (sākumskola, pamatskola, vidusskola) vai vecumposma 
(bērnu vecumposms, pusaudžu vai jauniešu), jārealizē par pamatu ņemot patērētāja 
kultūras elementus: likumi; ētika un to komponentes: patērētāja tiesības un pienākumi; 
sociālā apzināšanās, vērtības un uzvedība un patērētāja atbildība /skat.2.att./. 

 

Secinājumi 
1. Aplūkotie termina „Kultūra“skaidrojumi, definīcijas un koncepcijas atklāj šīs 

problēmas aktualitāti un daudzpusīgumu: 
− tas atspoguļots vairākos kontekstos: etnogrāfiskajā (Gidenss A.; Teilors E.B.), 

nosacīti terminoloģiskajā (Veinbergs J.; Linton R.); socioloģiskajā 
(Kasīrers,E.) , antropoloģiski arheoloģiskajā (Herders J.G.; Sarts Z.P.), 
semiotiskajā (Maļinovkis B.; Suvajevs I.), 

− dažādas kultūras definīcijas atspoguļo dažādas teorētiskās izpratnes par to, kā 
saprast cilvēku rīcību, vai kritērijus, pēc kuriem to vērtēt. 

2. Izdalītas kultūras ideoloģiskās, socioloģiskās un tehnoloģiskās sistēmas un 
sabiedriskās darbības pamatprincipi, kuri sevī ietver kultūras elementus (Hoult 
T.F.; Huxley J.; Klein A.; Parsons, T., Garleja R.), kā arī atspoguļota jēdziena 
„kultūra” saikne ar patērētāja kultūras elementiem. 

3. Zinātniski pētnieciskajā darbībā RA, ievērojot patērētāja kultūras elementus – 
likumus, ētiku un sociālo apzināšanos, noteiktas vispārējā izglītībā ieviešamās 
patērētāja darbību raksturojošās komponentes – patērētāja tiesības un pienākumi, 
atbildība, sociālās vērtības un uzvedības vērtība patērēšanas procesā, darbībā dabas 
un tirgus vidēs, izstrādāts atbilstošs patērētājizglītības konceptuālais modelis. 



Skolēnu vecumposmi vispārējās izglītības apguvē 
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Vispārējā izglītība patērētāja dzīvei un darbībai 
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PROCESĀ 

QUALITY DEVELOPMENT IN THE  
SELF-DEVELOPMENT PROCESS AT SCHOOL 
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Pedagoģijas fakultātes lektors 
Rēzeknes rajona Izglītības pārvaldes vadītāja vietnieks 
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Abstract. The theoretical part of the research describes varied meanings of the term “quality”. There 
is also an analysis of the quality management at the education institution.  
The practical part of the research reveals the disadvantages of the self-assessment process at school. 
The article explores the discussion problems of the self assessment.  
Key words: school assessment, expert assessment, self assessment, inner control. 
 

Ievads 
Sākot ar 2000.gadu, Latvijā ir uzsākta atsevišķu skolu komandu un citu 

izglītības darbinieku izglītošana pašnovērtējuma veidošanā. Latvijā pašnovērtējums 
tika vairākus gadus izmantots skolu direktoru atestācijas procesā, kā arī kopš 
2000.gada arī izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas procesā. Ir 
izstrādāta normatīvā bāze šo procesu realizēšanai, tā tiek pilnveidota, papildināta. 

Pedagoģijā jāvērtē gan rezultāts, gan process, šobrīd bieži vien procesuālie 
kontroles un vērtēšanas jautājumi kavē adekvāta rezultāta sasniegšanu.  

Pēdējos piecos gados ārējā vērtēšana ir balstīta uz iestādes pašnovērtējumu, bet, 
lai to varētu veikt, visiem skolu vadītājiem, pārējiem pedagogiem, skolēniem, 
vecākiem ir joprojām vēl daudz jāmācās, kā veikt pašnovērtējumu. 

Skolu vērtēšanas organizēšana un rezultāts ir efektīvi, ja 
� vērtēšana pamatojas uz pašnovērtēšanu, 
� tiek minimizēts kontrolētāja un vērtētāja subjektīvais faktors, 
� ārējā vērtēšana un pašnovērtēšana balstās uz vieniem un tiem pašiem 

kritērijiem, 
� vērtēšanas programma ietver sevī to informāciju, kura ir nepieciešama 

skolas tālākai kvalitatīvai attīstībai, 
� vērtēšanā iesaistās arvien plašāks cilvēku loks. 

 
Pētījuma teorētiskā bāze 

Kvalitātei nav šablona, bet ir plašs principu izklāsts, kuram var piemērot 
kvalitātes menedžmenta definīciju. 

Kvalitāte ir īpaša funkcija ar darba ritmiem un procesiem praktiskai darbībai, 
kuras mērķis ir nepārtraukta organizācijas un tās dalībnieku darbības kultūras 
uzlabošana, to virza un sekmē visi dalībnieki atbilstoši patērētāju apmierināšanai un 
iepriecināšanai. (West-Burnham G., 1997) 

Norvēģu zinātnieks S.E.Fjelds uzskata, ka izglītības sistēmā daudzi jēdzieni tiek 
pārņemti no ražošanas jomas, tādejādi tas rada vienkāršotu iespaidu par skolu kā tirgu. 
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Skatoties no šāda redzes viedokļa, zināšanas var tikt uzskatītas vienīgi par izmērāmiem 
faktiem.  

Kā parādījuši Hārvijs un Grīns, izglītības kvalitātes izpratnes iespējas var grupēt 
vairākās kategorijās, no kurām svarīgākās ir sekojošās. 
♦ Kvalitāte kā ekselence(absolūtā kvalitāte). Tā ir tradicionālā akadēmiskā pieeja, 

kurā par mērķi tiek stādīts būt labākajam. Šo kvalitātes izpratni, debatējot par 
izglītības kvalitāti, bieži lieto akadēmiķi un politikas veidotāji, arī daļa sabiedrības. 

♦ Kvalitāte kā “nulle kļūdu”(relatīvā kvalitāte). Standarti un “nulle kļūdu” pieeja 
vislabāk izmantojama ražošanas sfērā masu produkcijai, kur produktam 
nepieciešamās īpašības var tikt visās detaļās noteiktas un kur standartizēti mērījumi 
vienveidīgos produktos var parādīt atbilstību standartiem. Izglītības iestāžu beidzēji 
nevar tikt uzskatīti par pilnīgi vienveidīgiem, tādēļ šī kvalitātes izpratne faktiski 
nav izmantojama izglītības sektorā. 

♦ Kvalitāte kā “atbilstība mērķim”. Viena no svarīgākajām atziņām, ko gūstam no 
literatūras par kvalitātes problēmām, ir tāda, ka izvēlētajai darba definīcijai par to, 
kas ir kvalitāte, vienmēr ir jābūt specifiskai – kvalitāte kaut kam konkrētam jeb 
kvalitāte konkrētam nolūkam. “Kvalitāte vispār” nepastāv. Šis uzskats par kvalitāti 
ietver arī priekšstatu par kvalitāti kā “klientu vajadzības”(dažkārt saukti arī par 
ieinteresētajām pusēm) – kaut arī var izrādīties, ka nav viegli definēt “klientus” 
izglītībā(primārie klienti –skolēni, audzēkņi, studenti; iekšējie klienti –
administrācija, pedagogi, tehniskie darbinieki; ārējie klienti – nākošais izglītības 
līmenis, pašvaldība, valdība kā sabiedrības pārstāvis kopumā, citas izglītības 
iestādes, citas vietējās interešu, kultūras, sociālās izglītības iestādes, vecāki, darba 
devēji) u.c. visi ir “klienti”. Šīs pieejas būtiskākais trūkums ir tas, ka tas vedina uz 
domu, ka izglītībā “jebkas iet cauri”, ja vien ir iespējams noformulēt kādu nolūku, 
kam tas noder. Līdz ar to pieeja “atbilstības mērķim” ir jāpapildina ar pieeju, kas 
paredz “mērķa atbilstību” noteiktai izglītībai. Šajā nozīmē kvalitātes novērtējumā 
var izskatīt(un apšaubīt) mērķu atbilstību, tādejādi rosinot uzlabojumus. 

♦ Kvalitāte kā pārmaiņas. Šajā pieejā uzmanība ir vērsta tieši uz pašiem 
izglītojamajiem – jo labāka skola, jo lielākā mērā tā sasniedz mērķi sniegt 
specifiskas prasmes, zināšanas un attieksmes, kas tiem nepieciešamas, strādājot un 
dzīvojot zināšanu un informācijas sabiedrībā. Šī pieeja ietver domu, ka mācību 
laikā izglītojamo viedokļi un izglītības mērķi mainās. 

♦ Kvalitāte kā slieksnis. Kvalitātes sliekšņa uzstādīšana nozīmē definēt noteiktas 
normas un kritērijus. Jebkura vienība(skolas, skolēni u.c.), kas sasniedz vai 
pārsniedz šīs normas un kritērijus ir apliecinājusi kvalitāti. Sliekšņa uzstādīšanas 
priekšrocība ir tā, ka šī pieeja ir objektīva, apliecināma un vienāda visā noteiktajā 
izglītības sistēmā. Tās trūkums ir tas, ka tā ir statiska – tā nav piemērojama 
mainīgiem apstākļiem, ja nu vienīgi izmantojot sarežģītus politiskos procesus. Šī 
iemesla dēļ standarti vienmēr “velk atpakaļ”. Tas arī nozīmē, ka kvalitātes kā 
sliekšņa koncepcijas izmantošana nestimulē ātru piemērošanos jaunām iespējām, 
jaunu izglītības atziņu ietveršanu vai balstīšanos uz jaunu kursu, mācību 
priekšmetu attīstības līmeni, lai uzlabotu kvalitāti. 

Vairumā Eiropas izglītības sistēmu izmanto variantu, ko varētu saukt par 
minimālajiem standartiem. Šie minimālie standarti bieži vien ir noteikti diezgan 
vispārīgi: šajā pieejā ir nepieciešams tikai samērā plaši, vispārīgi definēt beidzējiem 
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vēlamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Tās nodrošina noteiktu minimālo kvalitāti 
un noteiktu minimālo programmu vai atbilstošo struktūrvienību salīdzināmību 
izglītības sistēmas ietvaros. Visām programmām vai struktūrvienībām jāizpilda šie 
minimālie standarti, jāpievieno savi īpašie mērķi un jācenšas sasniegt šos īpašos 
mērķus. 
♦ Kvalitāte kā uzlabojums. Šī pieeja uzsver tieši nepārtrauktā uzlabojuma aspektu. Tā 

centrējas idejā, ka pedagogu mentalitātei ir būtiska kvalitātes sasniegšana un ka 
pedagoģiskais personāls ir tas, kas pats jebkurā brīdī vislabāk zina, kāda ir 
maksimālā kvalitāte. Šī pieeja uzsver pedagogu pienākumu vislabākajā nozīmē 
izmantot savu iniciatīvu un radošo brīvību. Kvalitātes kā uzlabojuma pieejas 
trūkums ir tas, ka(tieši pretēji kvalitātes kā sliekšņa koncepcijai) ir grūti to padarīt 
objektīvu. (Harvey L., Green D., 1993) 

Kā viens no kritērijiem izglītības kvalitātes vērtēšanā ir skolas vadība. Ar šo 
kritēriju tiek novērtēta direktora darbība mācību iestādes pilnveidošanā. Vadītāja darba 
kvalitāti vērtē visi mācību iestādes darbinieki. 

Droši vien pats galvenais ir noteikt skolas mērķus, vērtības, ko skolā uzskata 
par galvenajām, tad būs iespējams izveidot un apspriest kritērijus kvalitātes 
izvērtēšanai. Kvalitātes kritēriji skolās būtu jāizsaka kvalitatīvos terminos, kas balstīti 
uz pieredzi un kritisku izvērtēšanu. 

Būtiskākais secinājums, pie kura nonākuši daudzi pedagoģijas zinātnieki, ir 
sekojošs: izglītības kvalitāte ir jādefinē konkrētu mērķu aspektā, uzskatot, ka 
izglītojamie kā primārie izglītības izmantotāji ir svarīgākā klientu daļa. (Harvey L., 
Green D., 1993) 

Zinātnieks G.Vests-Burnhams kvalitātes vadīšanu izglītības iestādē saista ar 
kvalitātes vadību jebkurā iestādē pēc sekojošas shēmas /skat. 1.att./. 

 Skolas attīstība un mērķu virzība nav tikai vadības darbs. Skolotājs vadības 
hierarhijā ir viens no vadītājiem – zemākā līmeņa vadītājs ar savām vajadzībām un 
nākotnes redzējumu. Viņa pienākums skolā ir izprast un realizēt savas darbības 
mērķus, redzēt to kopsakarības ar taktiskajiem un stratēģiskajiem mērķiem. (Celma D., 
2006) 

 Formulējot mērķi, vienmēr pastāv mehānisms(tehnoloģija, veids), kas ļauj 
pārbaudīt rezultāta atbilstību izvirzītajam mērķim. Tātad iznāk, ka mērķim un 
rezultātam jābūt parādītiem, izmērītiem, raksturotiem, izteiktiem vienādās vienībās, 
vienādos parametros.  

 Tomēr šī prasība ne tik vienkārši īstenojas skolu vadīšanas praksē. Ļoti 
uzskatāmi tas ir redzams arī pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
akreditācijas laikā, pārskatot tādu ļoti svarīgu skolas darba sastāvdaļu kā skolas darba 
plāns. Tiek izvirzīti pārāk vispārināti mērķi, bet darba analīze mācību gada beigās ļoti 
konkrēta, vai arī otrādi. 

 Izglītības rezultāti bieži vien netiek pārdomāti, netiek prognozēti, netiek plānoti 
un, dabīgi, netiek izvērtēti vai arī tiek vērtēti pēc aplamiem rādītājiem. Izglītības 
kvalitātes vadīšanas problēmu ļoti daudz ir pētījis Krievijas Izglītības akadēmijas 
Izglītības vadīšanas institūta galvenais zinātniskais līdzstrādnieks, pedagoģisko zinātņu 
doktors Marks Potašņiks. (Поташник М., Лазарев, В., 1995) 
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1.att. Kvalitātes vadīšana izglītības iestādē (West-Burnham G., 1997) 

 
 

 
Pilnīgais  kvalitātes  
menedžments 
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garantija 

 

 

Kvalitātes  kontrole 

 

 
Inspicēšana   
 

♦ Iesaista pasūtītājus un patērētājus 

♦ Mērķi nepārtrauktai uzlabošanai 

♦ Aptver procesus un rezultātus 

♦ Visu dalīta un ieinteresēta atbilstība 

♦ Tiek nodrošināts komandas darbs 

♦ Lieto procesa statisko kontroli 

♦ Akcentē profilaksi 

♦ Ārējā akreditācija 

♦ Deleģēta ieviešana 

♦ Kvalitātes sistēmas audits 

♦ Cēloņu un seku analīze 

♦ Koncentrējas darbības gala rezultāta 
novērtēšanai 

♦ Atbildība ar pārraudzību 

♦ Limitēti kvalitātes kritēriji 

♦ Epizodiska pašinspicēšana 

♦ Uz dokumentiem bāzēta sistēma 
 

♦ Darbības rezultātu pārbaude 

♦ Atkārtota pārstrādāšana 

♦ Nevajadzīgā un liekā atmešana 

♦ Darba līdzekļu kontrole 

♦ Fiziska darbības produktu limitēšana 
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 Savā darbā M.Potašņiks apraksta kādu gadījumu Viskrievijas inovācijas skolu 
asociācijas rīkotajā konferencē 1996.gadā Maskavā, kurā norisinājās domu apmaiņa 
par problēmu “Ko vajadzētu uzskatīt par pedagoģiskās darbības rezultātu, skolas darba 
rezultātu?”. Viens no ziņotājiem, sociālo zinātņu profesors no Lielbritānijas Teodors 
Šaņins, izklāstījis savu uzskatu: par cik pedagoģiskās darbības rezultāti kvantitatīvi 
nav izmērāmi, ir atkarīgi no liela skaita faktoru, un tos vienkārši nav iespējams 
uzskaitīt, bet daudzu mērķu sasniegšana gan objektīvi ir atvirzīta laikā, tad skolu darba 
rezultātus vispār nevar noteikt, un pedagoģija kā zinātne un prakse principā nevar tikt 
uzskatīta kā zināšanu un darbības joma, kas dod vienus vai otrus agrāk prognozējamus 
rezultātus, bet tāpēc pats jēdziens “rezultāti” pedagoģijā nav pielietojams. 

 Pēc šādu uzskatu paušanas Krievijas inovācijas skolu vadītāji bija sajūsmā. 
Izvērtējums šādai reakcijai varētu būt sekojošs – bieži vien izglītības darba rezultāti ir 
atkarīgi pat no skolas un skolotājiem neatkarīgiem faktoriem. Rezultāts bieži vien sāk 
izpausties pēc ilgāka laika, kad bijušie skolēni sāk pilnvērtīgi pildīt pilsoniskās 
funkcijas sabiedrībā, izveido ģimeni, paši audzina bērnus. 

 Tomēr lielākā daļa pedagoģijas zinātnieku uzskata, ka vadīšana, kas nav 
orientēta uz rezultātu, ir bezjēdzīga, neefektīva. Šie zinātnieki uzskata, ka jebkurā 
vadīšanas darbībā var konkrēti iezīmēt, noteikt, izmērīt rezultātu, un izglītības sfēra 
nav izņēmums. Šīs pieejas piekritēji pilnīgi loģiski spriež, kad runā, ka katrai apzinātai 
vadīšanai organiski piemītoša ir mērķtiecība, kuru jāsasniedz vadīšanas darba 
rezultātā. Pārbaudīt to var tikai salīdzinot mērķi un rezultātu. Tādejādi, tie, kas noliedz 
rezultātu noteikšanas un operācijas ar tiem iespējamību, noliedz arī iespēju noteikt 
mērķi, bet bezmērķtiecīga izglītības vadīšana ir absurds. 

 Vadīšanas teorija un prakse runā vēl par vienu ļoti svarīgu tās pazīmi – 
prognozējamību, kas neizbēgami paredz arī izglītības darbības vadīšanas rezultātu 
prognozēšanu, to skaidru definēšanu, apzīmēšanu. Lielākā daļa pasaules zinātnieku –
praktiķu atzīst mērķa(projekta) pieeju vadīšanā. Tās tehnoloģijas sastāvdaļa ir analīze, 
kura sākas ar skaidru atbildi uz jautājumiem: kādi skolas darba rezultāti mūs 
neapmierina, kādus no tiem mēs gribam un varam izmainīt? 

 Skolas darba kvalitātes izvērtēšana ir problēma, kas nekad nav zaudējusi savu 
aktualitāti. (Skrastiņš A., 2000) 
 

Pētījuma metodika 
 Pētījuma ietvaros apzināts izglītības iestāžu vadītāju viedoklis par dažādām 

skolas pašvērtēšanas procesa aktualitātēm 
 Pētījuma bāze: Rēzeknes rajona skolas un to vadītāji, vairākas Latgales reģiona 

skolas un to  direktori un vietnieki. 
 Pētījuma metodes: anketēšana, intervijas, dokumentu , t.sk. skolu pašvērtējuma 

ziņojumu, izvērtēšana. Anketās un intervijās tika iekļauti jautājumi, kas saistās ar 
pašvērtēšanas procesa organizēšanu, gan izmantojot dažādas metodes, gan iekļaujot 
šajā procesā visas skolas darbā ieinteresētās puses. 

 Pētījumā piedalījās 66 respondenti. 
 

Pētījuma rezultāti 
 Skolu pašvērtēšanas metodika  paredz katru gadu veikt vispārējo jeb sākotnējo 

pašvērtēšanu, bet detalizēto pašvērtēšanu pa 7 jomām – veikt plānoti, izejot no 
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primārajām problēmām. 
 Pētījumā tika noskaidrots, cik bieži pēdējos sešos gados ir veikta detalizētā 

pāsvērtēšana katrā no 7 jomām. Veicot anketēšanu, tika iegūti sekojoši  rezultāti /skat. 
2.att./. 
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2.att. Skolās veiktā detalizētā pašvērtēšana pa jomām 

 

Kā redzams attēlā, skolu vadītāji atzīst, ka praktiski visi pievērsušies 3.jomai 
“Skolēnu sasniegumi”, jo tieši par sasniegumiem tiek runāts visu skolu pedagoģiskās 
padomes sēdēs. Vidēji vismazāk detalizēti pētīta 7.joma “Skolas darba organizācija, 
vadība un kvalitātes nodrošināšana”. Kā iemesls tam varētu būt nevēlēšanās pievērst 
uzmanību vadības darbam skolā, saņemot ārējo kritiku. 

Samērā maz skolas pievērsušās arī 1.jomai “Mācību saturs”, kas saistīta ar to, ka 
mācību satura jautājumos skola īpaši neko nevar mainīt. 

Diezgan bieži skolas pievērsušās arī 2.jomai “Mācīšana un mācīšanās”, par ko ir 
vislielākais prieks.  

Pārējās 3 jomas (“Atbalsts skolēniem”, “Skolas vide” un “Resursi”) pētītas 
samērā bieži. 

Protams, ir ļoti svarīgi, kādas pašvērtēšanas metodes ir izmantotas visvairāk, tas 
ir aplūkojams 1.tabulā. 

Skolu vadība pašvērtēšanas procesā visvairāk izmanto tradicionālās metodes: 
anketēšanu, stundu vērošanu. Samērā maz tiek izmantota dokumentu analīze, jo tā 
prasa rūpīgu jautājumu atlasi dokumentu analīzei, kas daudziem vadītājiem sagādā 
grūtības. 
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1.tabula  
Pašvērtēšanas procesā izmantotās metodes (% no skolu skaita) 

Metode/atbildes 
variants 

Izmanto 
ļoti bieži 

Izmanto 
vidēji bieži 

Izmanto 
ļoti reti 

�eizmanto 
vispār 

Dažādu statistikas 
datu analīze 

39 58 3 0 

Skolēnu, skolotāju, 
vecāku anketēšana 

87 13 0 0 

Skolēnu, skolotāju, 
vecāku intervēšana 

12 47 28 13 

Mācību stundu un 
pasākumu vērošana 

84 16 0 0 

Skolēnu darbu 
analīze 

3 19 47 31 

Dokumentu un 
materiālu analīze 

12 31 39 18 

Skolas telpu un 
teritorijas 
apsekošana 

0 3 72 25 

 

Skolu pašvērtēšanas procesa patieso ainu parāda atbildes uz jautājumu: Cik 
bieži Jūs kolektīvā apspriežat Skolas pašvērtēšanas ziņojumu /skat. 3.att./. 

3.attēls parāda, ka, diemžēl, daudzās skolās joprojām pašvērtēšanu neveic 
atbilstoši metodikai, pašvērtēšanas process līdz ar to ir haotisks un neorganizēts. Tieši 
šādu skolu vadībai sagādā grūtības pirmsakreditācijas procesā ziņojuma sagatavošana. 
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4.attēlā redzam, kādās auditorijās skolu vadītāji apspriež skolu pašvērtēšanas 
ziņojumus. 
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4.att. Auditorija, kurās skolās apspriež pašvērtēšanas ziņojumu 
 
Protams, ka visi skolu vadītāji anketās atbild, ka ziņojumu apspriež pedagogu 

auditorijā, lai gan skolu dokumentācijas izpēte apliecina, ka pat pedagogu kolektīvos 
ne būt visās skolās tiek apspriests ziņojums (šis skaitlis varētu būt 85-88% skolu). 
Diemžēl, ar vecākiem un skolēniem šie ziņojumi tiek apspriesti ļoti retos gadījumos. 

 
Secinājumi 

� Daudzi skolu vadītāji neizprot skolu pašvērtēšanas procesa metodiku, līdz ar to 
tālākizglītības kursos būtu jāiekļauj pašvērtēšanas procesa organizēšanas procesa 
jautājumus. 

� Skolu vadība neefektīvi izmanto pašvērtēšanas procesā izmantojamās 
informācijas iegūšanas metodes. 

� Detalizētā pašvērtēšana skolās norit neregulāri, kas kavē skolas darba kvalitātes 
vispusīgu attīstību. 

� Nepietiekami tiek informētas vairākas skolas darbā ieinteresētās puses par skolas 
darba kvalitāti. 
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Abstract. The aim of work is to research and analyse possibilities of using information technologies 
connection with a students’ positive attitude encourage at the music lessons in elementary school, 
Form 9.  
In the first part scientific theoretical cognitions about students’ attitude to studying, about promoting 
aspects of quality of attitude and about using information technology in educational process are 
expounded. 
Key words: information technologies in education, modernization educational process, attitude to 
music lessons. 

 

Ievads 
 Attieksmes un intereses veidojas pakāpeniski - vispirms ģimenē, pēc tam skolā, 

krājoties dzīves pieredzei un zināšanām. Tieši skola ar tās daudzpusīgo zināšanu klāstu 
ir gatava sniegt šo pieredzi un veidot interešu mērķtiecīgu ievirzi. Viens no interešu 
apgūšanas veidiem un vērtīborientācijas veidošanas līdzekļiem ir māksla un mūzika. 
Izzinot tās, veidojas arī bērna subjektīvās vērtību ievirzes, kas notiek pakāpeniski, 
uzkrājoties dzīves pieredzei.  

Latvijas izglītības likums paredz harmoniskas personības veidošanos (Izglītības 
likums, 1999). 

Mūsdienu pasaulē ar pieaugošo informācijas apjomu un jaunu tehnoloģiju 
attīstību nepieciešams ieviest tādas darba formas, kas attīstītu audzēkņu prasmes 
analizēt, vērtēt, sintezēt un sistematizēt, tas ir, pašiem iegūt un apstrādāt informāciju. 

Analizējot pamatizglītības standartu redzams, ka viens no jomas „Māksla” 
uzdevumiem, pilnveidojot mācīšanās prasmes, ir apgūst mūsdienu tehnoloģijas 
informācijas atrašanai un analizēšanai (Izglītības standarts, 2007). 

Datortehnoloģiju integrācija, mācot kādu priekšmetu, nozīmē lielu laika un 
darba patēriņu, veidojot jaunas metodiskas izstrādes un sagatavojot priekšmetu 
skolotājus darbam ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju. Arī metodiskajā 
darbā un skolotāju izglītībā kooperatīvās mācību metodes var dot noteiktu ieguldījumu 
skolēnu mācību attieksmes procesu efektivitātes un rezultātu paaugstināšanā. Tāpēc 
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pētījuma mērķis ir: informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespēju izpēte un analīze 
saistībā ar pozitīvās attieksmes veicināšanu mūzikas stundās pamatskolas 9.klasē. 

  

Pētījuma teorētiskā bāze 
Psiholoģijas un pedagoģijas vārdnīcās atrodamas dažādas attieksmju definīcijas, 

kas uzsver, ka attieksme ir noteikts uzskatu modelis, kas ir kopīgs kādai cilvēku grupai 
vai sabiedrībai. Tiek uzskatīts, ka attieksme ir visi personīgie uzskati, kas ir iegūti 
sociālizācijas procesa laikā (Psiholoģijas vārdnīca, 1999). 

Profesore A. Špona norāda, ka attieksme ir atkarīga no attieksmes objekta 
nozīmīguma cilvēkam, intereses par to saistībā ar viņa darbību, vērtību sistēmu. To 
izmanto personības socializācijas procesā. Indivīdam socializācijas procesā veidojas 
arvien jaunas attieksmes kvalitātes pret sevi, citiem cilvēkiem, lietām, parādībām, 
procesiem, visu, kas aptver viņa dzīvi. Attieksme var būt pozitīva, negatīva un neitrāla. 
Attieksmes pamatā ir zināšanas, jūtas, uzskati, griba, uzvedība, vērtīborientācija. 
Attieksme atklāj cilvēka rakstura struktūru. 

Attieksme ir integrēta personības īpašība, kas veidojas dzīvesdarbības, pieredzes, 
zināšanu apguves, pārdzīvojuma un gribas piepūles vienībā un izpaužas vērtībās, 
mērķos, ideālos un normās (Špona, 2001).  

R. Garleja definē attieksmes jēdzienu, ka tā ir relatīvi noturīga, pozitīvi vai 
negatīvi vērtējoša reakcija, zināšanu, jūtu, uzskatu, gribas, rīcības veselums, kas 
izpaužas uzvedībā, dzīvesveidā, interesēs, vērtību orientācijā (Garleja, 2006). 

Attieksmes attīstības avoti ir vajadzības, motīvi, pieredze, zināšanas, 
informācija, komunikatīvā saskarsme, realitātes interpretācija, referentās grupas, 
ģenētiskie dotumi, kultūra, draugi, eksperti, līderi, reklāma, tipiskie cilvēki u. c. 
Attieksmi raksturo konkrētas funkcijas (skat.1.att.) 

 

 
 

1. att. Attieksmes funkcijas 
 
Attieksmes virzību raksturo efektivitāte, domāšanas veids, pārliecība, noturība, 

attieksmju līmeni - intelektuālā, profesionālā, sociālā gatavība, iekšēja saskanība, 
pastāvība. Starp attieksmēm ir jābūt saskanībai, loģikai. Tas ir pakāpenisks process, kas 
saistās ar uztveri, intelektu, dzīves stilu un tā ir ģenētiski nosacīta, piemēram, attieksme 
pret mākslu, zinātni, dabu; attieksme pret altruismu, agresiju, profesiju lielā mērā ir 
ģenētiski nosacīta. Attieksmē integrējas attieksme pret sevi un objektu. 
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Attieksmes veidošanā sabiedrībā izmanto dažādas metodes. Plaši tiek lietota 
pārliecināšanas metode, iemācīšanas, personības tēla, loģisko secinājumu metode un 
citas. 

Pārliecināšana ir iepriekš pārdomāts un apsvērts, izvērtēts mēģinājums ietekmēt 
indivīda vai grupas attieksmi un uzvedību (Rubenštein, 1998). 

Kvalitatīvas attieksmes veicināšana - viens no galvenajiem uzdevumiem un 
vissekmīgāk tā notiek tad, kad cilvēks tiek iesaistīts tādā mijsakarībā, kur viņš var 
izteikt sevi vai sasniegt izvirzīto mērķi. 

Analizējot attieksmes attīstīšanas faktorus, varam secināt, ka kvalitatīvas 
attieksmes veidošanai ir jāņem vērā vajadzības, motīvu, pieredzes, zināšanu, 
informācijas, komunikatīvās saskarsmes u.c. aspekti, kā arī mācību procesā izmantotās 
mācīšanas - mācīšanās metodes un informācijas tehnoloģiju pielietojums izglītības 
satura realizēšanā. 

Čarlzs Kao no Honkongas atzīmē: “Pāreja uz datoru laikmetu ir sarežģīts 
process. Ir jāstimulē cilvēku vēlme apgūt tehnoloģijas. Mums priekšā ir ļoti garš, bet 
ārkārtīgi būtisks izglītošanās process” (Izglītības standarts, 2007). 

Kā norāda I.Žogla “mācīšanās prasmes apguve ir būtisks garīgās, fiziskās un 
sociālās attīstības nosacījums mūsdienu apstākļos, pamats daudzpusīgai un 
harmoniskai attīstībai, konkurētspējai darba tirgū, kultūrvērtību apmaiņai un dzīves 
kvalitātei. Informācijas tehnoloģiju kvalitāte mūsdienās būtībā noārda ģeogrāfiskās 
robežas un funkcionē vienlaicīgi kā informācijas vai zināšanu izlīdzināšanas un 
cilvēku nevienlīdzības faktors, piesakot būtiski jaunas pieejas nepieciešamību 
mācībās – palīdzēt indivīdam pašam attīstīt prasmi atlasīt un izmantot informāciju. 
Patlaban ir aktuāla didaktiskās situācijas veidošana, kas palīdz cilvēkam attīstīt 
uzņēmīgumu, prasmi orientēties informācijā, nevis atsacīties no apgūšanas tās 
neiespējami lielā apjoma dēļ. Šajā kontekstā aktualizējas humānās vērtības, cilvēks 
kā vērtība, indivīda brīvības vajadzība, attieksmes iegūt un apstrādāt informāciju. 
Tas didaktikas jēdzienos izsakāms kā kvalitatīvi savdabīga vienība – mācīšanās 
pamata prasmju apguves un mūsdienīgas informācijas procesēšanas tehnoloģijas. Šīs 
kvalitātes būtību izsaka nepārtraukta mācīšanās prasmes attīstība cilvēka mūža 
garumā, kas ir pamatā mūsdienīgai parādībai – mūžizglītībai” ( Žogla I., 2002). 

Saprotot modernās tehnoloģijas nozīmi izglītības uzlabošanā un 
pilnveidošanā, un pareizi pielietojot informācijas tehnoloģijas mācību procesā, tā var 
ievērojami palīdzēt arī skolēnu metakognitīvās, kritiskās un radošās domāšanas, kā 
arī problēmsituāciju risināšanas prasmju attīstībā (Domarks V., 2008). 

 

Pētījuma metodika 
Skolēnu attieksmes, intereses pilnveidošanas nolūkā Cirmas un Pudinavas 

pamatskolās tika veikts eksperiments. Mūzikas mācību procesā tika izmantotas 
interaktīvās mācību metodes un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādējādi 
padarot mācību procesu interaktīvu un interesantāku. 

Eksperimenta mērķis: izmantojot informācijas tehnoloģijas, veidot pozitīvu 
skolēnu attieksmi pret mūzikas apguvi. 

Pētījumā tika izmantotas novērošanas, aptaujas, intervijas un eksperimenta 
metodes. Tika veikta skolēnu sasniegumu analīze un datu matemātiskā apstrāde, 
izmantojot korelācijas koeficientu. 

Pētījumā piedalījās Cirmas un Pudinavas pamatskolu 28 devīto klašu skolēni 
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vecumā no 14 līdz 15 gadiem. 
Ar anketu palīdzību tika noskaidrota skolēnu attieksme pret mūzikas stundām, 

mūzikas stundās apgūstamajām jomām un skolēnu viedoklis par to, kā viņi vislabāk 
apgūst mācību vielu. 

Eksperimenta laikā mūzikas stundās skolēniem tika piedāvāts izmantot ne tikai 
mūzikas kabinetā pieejamos mācību materiālus, bet arī skolas informātikas kabinetā 
pieejamās mūsdienu informācijas tehnoloģiju iespējas un internetu.  

Novērojumi pierādīja, ka mūzikas mācīšanās procesā var sekmīgi lietot daudzas 
formas un mācīšanās metodes. Mācīšanos sevišķi veicināja mijiedarbības metodes: grupu 
diskusijas, domu kartes, radošie semināri, prezentācijas, prāta vētra, lomu spēles, debates. 
Grupas diskusijas tika lietotas, analizējot hronoloģiski tuvu, bet stilistiski nedaudz 
atšķirīgu komponistu, piemēram, J.S.Baha un G.F.Hendeļa daiļradi. Domu kartes tika 
veidotas ap centrālo jēdzienu apvienotām asociācijām, idejām, informāciju. Piemēram, 
„Džezs un roks”, „Skatuves mūzika”, „Mūzika Latvijā” u. c., tika grupēta informācija pēc 
faktiem, personībām, žanriem, mūzikas izteiksmes līdzekļiem un stilistikas 
raksturojumiem. Domu kartes tika izmantotas, veidojot stāstījumu par centrālo jēdzienu. 

Skolēni atzinīgi novērtēja autora un pašu skolēnu kopīgi veidoto „Stilu krātuvīti”, 
kur tika vākti un apkopoti dažādiem mūzikas stiliem raksturīgi video un audio ieraksti, 
dažādus stilus raksturojoši jēdzieni, nošu fragmenti, gleznu vai operas skatu 
reprodukcijas. „Stilu krātuvītē” savāktos materiālus darba autors un audzēkņi varēja 
izmantot, izvēloties konkrētajam mūzikas stilam, žanram vai komponistam atbilstošu 
materiālu, veidojot stāstījumu, domu kartes, prezentācijas, krustvārdu mīklas u.c.. 

Mācību procesa optimizēšanā liela nozīme tika veltīta grafiskiem informācijas 
organizēšanas paņēmieniem. Tie attīstīja skolēnu prasmes darboties ar informāciju. 
Grafiskie informācijas organizēšanas paņēmieni lielā mērā sasaucas ar interaktīvajām 
metodēm. Tā kā cilvēks, lielāko informācijas daļu uztver ar redzi, grafiski organizēta 
informācija palīdzēja labāk koncentrēties, uztvert jauno vielu, sekot līdzi, ilgāk atcerēties. 
Šī metode ļoti noderīga mūzikas kā laika mākslas uztverē. 

Eksperimenta laikā skolēni ar interesi un aizrautību, izmantojot internetu, digitālo 
fotoaparātu un videokameru, meklēja, vāca un apkopoja materiālus teksta, attēlu, audio un 
video formātos. Tika gatavotas prezentācijas, pārskati, raksti (esejas, pārdomas, referāti), 
veidotas videofilmas. Klausoties skaņdarbus, tika sagatavotas attēlu galerijas, izmantojot 
atbilstošas mākslas darbu reprodukcijas, arhitektūras celtņu attēlus, vai arī pašu 
zīmējumus, fotografētus vai filmētus materiālus. 

Mācību gada beigās labākie skolēnu darbi tika demonstrēti Cirmas un Pudinavas 
pamatskolu rīkotājā konkursā. Augstāko vērtējumu guva Cirmas pamatskolas skolēnu 
veidotā videofilma „Tautas mūzika manā pagastā”, kurā tika nofilmēts un sakārtots 
videomateriāls par Zvirgzdenes pagasta tautasdziesmu teicējiem un tautas muzikantiem. 

Eksperimenta beigās skolēni atkārtoti pildīja anketu par attieksmi pret mūzikas 
stundām un mūzikas stundās apgūstamajām jomām. 

 

Pētījuma rezultāti 
Lai noteiktu skolēnu attieksmi pret mūziku kā mācību priekšmetu, skolēniem tika 

piedāvāta anketa, kurā viņi varēja izvērtēt savu attieksmi un zināšanas mācību 
priekšmetos, piešķirot katram no apgalvojumiem vienu no vērtējumiem: 

2 - tas tā tiešām ir; 
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1 - tas tikai daļēji atbilst īstenībai; 
0 - tas tā nav. 
Analizējot konstatējošā eksperimentā iegūtos datus par skolēnu attieksmi, 

ieinteresētību pret mācību priekšmetiem, tika noskaidrots, ka skolēnu attieksme, 
ieinteresētība par mūziku kā mācību priekšmetu ir viszemākā - 48%. Attieksme, 
ieinteresētība pret informātiku ir visaugstākā - 77%. Pārējie mācību priekšmeti sakārtoti 
augošā secībā (skat. 2.att.): 

Konstatējošais eksperiments parādīja, ka skolēnu attieksme, ieinteresētība pret 
mūziku kā mācību priekšmetu, ir zemā līmenī (48%), un viņu attieksme pret to, 
salīdzinājumā ar citiem mācību priekšmetiem, pētījumā ieņem pēdējo vietu. Augstā 
līmenī ir skolēnu interese par informātiku, par informācijas un komunikāciju tehnoloģijām 
(78%). Pētījuma rezultātā tika izdarīts secinājums, ka skolotājam jāmeklē un jāievieš 
jaunas mācīšanas metodes un jāpilnveido skolēnu mācīšanās metodes to mācību 
attieksmes pret mūziku optimizēšanai. 
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2. att. Skolēnu attieksme pret mācību priekšmetiem 

 
Bez tam skolēniem tika piedāvāta anketa par viņu attieksmi pret mūzikas stundās 

apgūstamām jomām. Apkopojot rezultātus, tika konstatēts (skat. 3.att.), ka skolēniem 
pozitīvās attieksmes visaugstākais līmenis ir pret praktisko darbošanos mūzikā (89%) un 
mūzikas valodas pamatu apguvi (82%). 
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3. att. Skolēnu attieksme pret mūzikas stundās apgūstamajām jomām 
 
Skolēnu negatīva mācību attieksme ir pret mūzikas literatūras paraugu un tā 

vispārējā kultūras konteksta apguvi (43%) un mūzikas iepazīšanu klausoties (32%). 

 
4. att. Mācību metožu efektivitāte 

 
Analizējot anketas par mācību metožu efektivitāti rezultātus, redzams (skat. 4.att.), 

ka skolēniem mācīšanās labāk padevās tad, ja 
1. meklēja informāciju un apkopoja rezultātus, veidojot shēmas, plānus (25%), 
2. meklēja atbildes uz jautājumiem (20%), 
3. darbojās grupās, apmainoties ar idejām un informāciju (15%), 
4. klausījās skolotāja stāstījumu (10%), 
5. lasīja informāciju mācību grāmatās (5%) 
Pārrunās ar skolēniem tika noskaidrots, ka skolēni mūzikas stundās nevēlas tik 

daudz teorijas, klausīties klasisko mūziku, bet labprāt dziedātu, iemācītos spēlēt kādu 
mūzikas instrumentu, apgūtu mūsdienu mūzikas veidus un tiktos ar komponistiem, 
dziedātājiem, mūziķiem (skat. 1. tab.). 
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1.tabula 
 Ko skolēni vēlas, nevēlas darīt mūzikas stundās 

Skolēni vēlas Skolēni nevēlas 
dziedāt dziesmas tik daudz teorijas 
iemācīties spēlēt kādu mūzikas instrumentu klausīties klasisko mūziku 
apgūt mūsdienu mūzikas veidus nesaskata iespēju praktiskam pielietojumam 
tikties ar komponistiem, dziedātājiem, 
mūziķiem 

lasīt grāmatu 

 

Līdz ar to, tika konstatēts: lai optimizētu mācību procesu, nepieciešams meklēt 
jaunas mācību formas, metodes un paņēmienus, kas sekmētu skolēnu pozitīvas attieksmes 
veidošanu un padziļinātu interesi par mūzikas stundās apgūstamajām jomām.  

Tika nolemts veikt pārveidojošo eksperimentu, izmantojot mūsdienu informācijas 
tehnoloģijas mūzikas mācību procesā, kurš noritēja no 2005. līdz 2008. gadam. 

Noslēgumā atkārtoti tika veikta anketēšana par skolēnu attieksmi, arī viņu 
ieinteresētību mācību priekšmetos. Apkopojot un salīdzinot divu veikto eksperimentu 
anketas par skolēnu attieksmi, tika iegūti šādi rezultāti: 

Salīdzinot atbildes uz jautājumu „Zinu šo priekšmetu” (skat. 5.att.), redzams 
sekojošais: 

1. Nē!” ir 5% un tā ir par 12% zemāka nekā konstatējošā eksperimentā. 
2. Daļēji!” ir 35% un tā ir par 32% zemāka nekā konstatējošā eksperimentā. 
3.  Jā!” ir 60% un tā ir par 43% augstāka nekā konstatējošā eksperimentā. 

Par 12% ir samazinājies to skolēnu skaits, kas nezin mūzikas stundās apgūto vielu. 
Par 32% ir samazinājies to skolēnu skaits, kas zina mācību vielu daļēji. Skolēnu skaits, 
kas ir pārliecināti par savām zināšanām mūzikā pieauga par 43% un tas pēc pārveidojošā 
eksperimenta ir 60%. 

Salīdzinot atbildes uz jautājumu „Patīk šis priekšmets” (skat. 6.att.), tās ir 
sekojošas: 

1. Nē!” ir 1% un tā ir par 16% zemāka nekā konstatējošā eksperimentā. 
2. Daļēji!” ir 16% un tā ir par 34% zemāka nekā konstatējošā eksperimentā. 
3.  Jā!” ir 83% un tā ir par 50% augstāka nekā konstatējošā eksperimentā. 

Pētījums rāda, ka par 16% samazinājies to skolēnu skaits, kam nepatīk mūzika un 
par 34%, kam patīk šis priekšmets daļēji. Par 50% pieauga to skolēnu skaits, kam patīk 
mūzika kā mācību priekšmets un to kopējais skaits pēc pārveidojošā eksperimenta ir 83%. 
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Skolēnu attieksme, ieinteresētība par mūziku ir redzama 7.attēlā. 
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7.att. Attieksmes pret mūzikas stundām salīdzinājums 
 

Pārveidojošā eksperimenta laikā, lietojot dažādas mācību metodes un izmantojot 
informācijas tehnoloģijas mūzikas mācību procesā, skolēnu attieksme, interese par 
mūziku kā mācību priekšmetu pieauga par 28%. Eksperimenta beigās tā sasniedza 76%. 

Apkopojot rezultātus par skolēnu attieksmi pret mūzikas stundās apgūstamajām 
jomām (skat. 8. att.), redzam: 
� paaugstinājusies skolēnu pozitīvā attieksme pret praktisko darbošanos mūzikā par 

11% un pēc pārveidojošā eksperimenta tā ir 96%; 
� pret mūzikas iepazīšanu klausoties, skolēnu pozitīvā attieksmes palielinājusies 

par 21% un pēc pārveidojošā eksperimenta tā ir 89%; 
�  pozitīvā attieksme pret mūzikas valodas pamatu apguvi, palielinājusies par 9% 

un pēc pārveidojošā eksperimenta tā ir 91%; 
� paaugstinājusies skolēnu pozitīvā attieksme par 25% pret mūzikas literatūras 

paraugu un tā vispārējā kultūras konteksta apguvi un pēc pārveidojošā 
eksperimenta tā ir 82%. 

Salīdzinot skolēnu attieksmes pret mūzikas stundās apgūstamajām jomām 
izmaiņas konstatējošā un pēc pārveidojošā eksperimenta, tika noteikts korelācijas 
koeficients. Korelācijas koeficients ir 0,96. Tātad lineārā sakarība ir funkcionāla, pozitīva.  
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8.att. Skolēnu pozitīvā attieksme 
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Pārveidojošā eksperimenta rezultātā palielinājās skolēnu pozitīvā attieksme, 
interese ne tikai pret mūzikas stundās apgūstamajām jomām, bet arī pret citiem mācību 
priekšmetiem. Noteiktie korelācijas koeficienti pierāda informācijas tehnoloģiju pozitīvo 
ietekmi uz skolēnu attieksmes veidošanos.  

 
Secinājumi 

1. Skolēnu mācību attieksme paaugstinās, ja mācību procesā tiek izmantotas mūsdienu 
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas mūzikas stundās. 

2. Skolēni mācību procesā, izmantojot informācijas tehnoloģijas, iegūst: 
līdzdarbošanos mūsdienu prasībām atbilstoši vizuāli noformētās stundās, 
pastiprinātu interesi par mācību vielu, ērtus un bagātus pierakstus, saņemot 
materiālu izdrukas, palielinātu zināšanu noturīgumu, darbojoties dzirdes un redzes 
atmiņai, patstāvīgas darbošanās prasmes ar informāciju. 

Turpmāko pētījumu virzieni: 
• vispusīgi izvērtēt mūzikas mācību programmu, lai noteiktu, kuros tematos būtu 

lietderīga darbība ar informācijas tehnoloģijām saistītu mācību materiālu 
veidošanu, 

• veikt kompleksu problēmas izpēti, iesaistot tajā citu mācību priekšmetu– mūzikas, 
vizuālas mākslas, literatūras u.c. skolotājus, 

•  pilnveidot izstrādāto metodiku darbā ar informācijas tehnoloģijām mūzikas u.c. 
stundās. 
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DABASZI�ĀTŅU MĀCĪŠA�ĀS KĀ RACIO�ĀLS U� 
EMOCIO�ĀLS PĒT�IECISKS PROCESS 

LEARNING OF NATURAL SCIENCES AS RATIONAL AND 
EMOTIONAL RESEARCH PROCESS 

 

Dr.paed. Jānis DZERVI�IKS 
Rēzeknes Augstskola 

Pedagoģijas fakultātes asociētais profesors 
e-pasts: Janis.Dzerviniks@ru.lv 

 
Abstract. Children are researchers by nature. They try to understand the world around by 
observations and experiments that’s why research work has to be used at the lessons of nature 
science. The teachers of first independent Latvia state already recommended to use research work is 
getting very actual nowadays. During the mastering process of natural sciences, pupils have to be 
learned to investigate and comprehend procedures of animate and inanimate nature, to find their 
causes, to discern unity of nature and consequences that are caused by economic activity of people in 
order to comprehend vulnerability of nature being aware of their responsibility for consequences of 
their deeds and necessarily to care for keeping and improving of environment quality deliberately. The 
author of paper examines the significance of research work to develop cognition interests, skills, 
independence and characterize learning of natural sciences as rational and emotional research 
process. 
Key words: natural sciences, research, experiment, rational and emotional research process. 

 

Ievads 
 Mūsdienās pedagoģiskajā procesā galvenā uzmanība tiek pievērsta personības 

veidošanai un tās pašrealizācijas iespēju attīstībai. Pedagoģiskais process uzlūkojams 
kā mērķtiecīgi organizēta personu mijiedarbība personības attīstības un socializācijas 
veicināšanai, kā process, kurā atbilstoši pedagoģijas teorētiskajiem principiem 
pedagoga, audzinātāja vadībā tiek īstenoti mācību un audzināšanas uzdevumi, veidojot 
izglītotu, attīstītu personību un liekot pamatus tās sekmīgai socializācijai un aktīvai 
darbībai. I.Žogla uzsver, ka pedagoģiskais process skolā ir mērķtiecīgi organizēts, lai 
paātrinātu skolēna pieredzes bagātināšanos, balstoties uz viņa individuālajām īpašībām 
sekmētu personības attīstību kopumā. Šim mērķim ir pakļauta mācību un cita veida 
darbības satura izvēle, skolotāja profesionāli pedagoģiskā izglītība, atbilstošas bāzes 
izveidošana. Cilvēkam ir dabiska vajadzība izzināt pasauli un sevi tajā, tādēļ 
pedagoģiskais process skolā var balstīties uz to, taču skolas pedagoģiskā procesa 
mākslīgais raksturs liek īpaši rūpīgi pētīt tā likumības un ievērot tās skolotāja darbībā 
(Žogla, 1997).  

Pedagoģiskajam procesam ir didaktiska virzība un tā dziļākais mērķis ir attīstīt 
cilvēku tādā līmenī, ka viņš spēj veikt kaut ko jaunu nevis tikai atkārtot iepriekšējo 
paaudžu sasniegumus, veidot radošu cilvēku, kurš spēj atklāt un izgudrot, cilvēku ar 
kritisku prātu, kurš spēj vērtēt un pārbaudīt.  

Latvijai iesaistoties vienotajā Eiropas tautsaimniecības telpā, aizvien lielāka 
vērība tiek pievērsta dabaszinātņu un tehnoloģiju attīstībai. Faktiski visu, kas vajadzīgs 
cilvēka eksistencei, viņš iegūst no dabas: daba dod pārtiku, materiālu apģērbam, 
mājoklim un ikdienas dzīvē nepieciešamajiem priekšmetiem. Cilvēks nepārtraukti 
saskaras ar dabu,  tās bagātības un spēkus cenšas izmantot savām praktiskajām 
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vajadzībām. Lai to spētu, ikvienam ir jāzina, kas atrodas un notiek ap mums.  
Tieši dabaszinātnes māca skolēnu bez aizspriedumiem un objektīvi novērot 

dabu un dabas parādības, analizēt un izprast tās, izprast parādību sakarības, veidot 
slēdzienus un paredzēt rezultātus (Ģirupnieks, Delle, 1931). Skolotājiem dabaszinātņu 
priekšmeti ir jāmāca vairāk kā izpētes veids nevis kā faktu sērija, kas jāatceras. Tas ir 
tāpēc, ka bērni pēc savas dabas ir pētnieki, kas aktīvi meklē informāciju par savu 
apkārtni. Viņi cenšas izprast apkārtējo pasauli ar novērojumu un eksperimentu 
palīdzību (Volša, 1998). Pētnieciskā darbība ir nozīmīga un dabiska pieeja 
dabaszinātņu mācībās skolā. 

Dabaszinātnes skolēniem dod visu to, kas nepieciešams, lai veidotos un laika 
gaitā padziļinātos viņu izpratne par apkārtējo pasauli. Tās veicina skolēnu zinātkāri un 
kritisku skatījumu, tās ataino saikni starp cilvēku un dabu. Kvalitatīvs dabaszinātņu 
mācīšanās process skolā dod iespēju skolēniem iegūt vispārējas pamatzināšanas un 
pamatprasmes zinātnes jomā, sekmējot audzēkņa tapšanu par tehnoloģiski izglītotu 
sabiedrības pārstāvi un iedrošinot tālākai padziļinātai virzībai zinātnes un tehnoloģiju 
jomā.  
  

Pētījuma teorētiskā bāze 
1. Pētnieciskās pieejas būtība dabaszinātņu apguvē 

Pētnieciskā darba būtību dabaszinātnēs var raksturot kā skolēnu radošas 
meklējumdarbības organizēšanas veidu, kurā tiek risinātas viņiem jaunas problēmas. 
Skolēni aplūko problēmas, kuras zinātnē ir jau atrisinātas, taču priekš viņiem tās ir 
jaunas un neizpētītas. 

 Mūsdienās, kad tiek izvirzīta objektīva prasība mācību procesā skolēniem radīt 
lielākas patstāvīgās izzināšanas iespējas, pētnieciskais darbs iegūst jaunu aktualitāti. 
Tas ir viens no faktoriem, kas nosaka skolēna interesi par mācību darbu. Darbs, kurā 
skolēns paliek vienaldzīgs, pasīvs, viņa interesi nesaistīs. Audzēknis arī pats grib aktīvi 
līdzdarboties klases darbā nevis būt tikai pasīvs klausītājs un vērotājs. Skolēns grib un 
var sagatavot un rādīt demonstrējumus saviem vienaudžiem vai arī jaunāko klašu 
skolēniem. Audzēknis var sagatavot mājās dažādus eksperimentus, izmantojot sadzīvē 
lietojamas ierīces, parādīt un protams arī izskaidrot tos saviem klasesbiedriem.  

Interesants darbs aizrauj skolēnu un rada viņā vēlmi patstāvīgai darbībai, kur 
skolotājs ārēji it kā ir lieks, bet īstenībā viņš vada šo procesu, izraisa bērnos prieku un 
drosmi. Bērnu sajūsmina un aizrauj tāds darbs, kur darba ierosinātājs - skolotājs - pats 
strādā ar sajūsmu (Dzerviniks, 2000). 

 J.Ģirupnieks skolotāja darbu šādā situācijā salīdzina ar motora vadītāja darbu. 
Vispirms motora vadītājs nopūlas ar motora “iegriešanu”, bet, kad motors atdzīvojas, 
ierūcas un tālāk jau darbojas pats, tad vadītāja darbs nevis beidzas, bet mainās. Viņš 
vairs negriež motoru, bet tālākās pūles pieliek iesāktās darbības uzturēšanai un motora 
darba vadīšanai lietderīgā virzienā. Savukārt Čikāgas universitātes zinātnieks 
Dž.Jungs, raksturojot pētniecisko darbu, skolēnu salīdzina ar nevarīgu bērnu, kas ar 
pūlēm iet pāri istabai. Skolotājs stāv savam audzēknim klāt, ar vārdiem un smaidu 
viņu iedrošina un pamudina, izvēlas ceļu un atrod vietu, kur mazajai kājai drošs 
atbalsts. Skolotājs bērnu satver, kad tas grasās klupt, un pieceļ, kad viņš ir paklupis. 
Bet, kad bērns pirmo reizi ir istabu patstāvīgi pārgājis, viņš ir veicis lielāku darbu nekā 
cita roku vadīts būtu pārstaigājis simtiem istabu (Ģirupnieks, Delle, 1931). Šis piemērs 
raksturo skolotāja lomu skolēna patstāvīgās pētīšanas darbā. Skolotājs piedāvājot 
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audzēkņiem veikt pētīšanas darbu, cenšas radināt viņus pareizai darba plānošanai, 
patstāvībai un uzņēmībai. Skolēnam, veicot šo darbu, ir jākļūst līdzīgam zinātniekam, 
kurš pirmo reizi veic kādu atklājumu, un jāizjūt līdzīgus pārdzīvojumus, kādus kādreiz 
ir izjutis šis pētnieks. Audzēknis, kuru skolā skolotājs pratis sajūsmināt pētīšanas un 
eksperimentēšanas darbam, savu aktivitāti, meklēšanas tieksmes, uzņēmību parasti 
iemanto visam mūžam. 

 Dabaszinātņu stundās pētnieciskais darbs visbiežāk norit šādi - skolotājs, 
piemēram, izmantojot eksperimentus, izvirza skolēniem pieejamas, apjomā nelielas 
mācību problēmas, kuras risinot radoši jāizmanto zināšanas un darbības veidi jaunās 
situācijās. Skolēni daļēji vai pilnīgi patstāvīgi analizē un risina problēmas, 
eksperimentāli pārbauda rezultātus un formulē secinājumus. 

 Pētījums var noritēt arī tādā veidā, ka skolotājs piedāvā skolēniem noteiktu 
problēmu vai uzdevumu, kura izpildīšanai vajadzīgs laiks (papildliteratūras studēšana, 
iekārtu konstruēšana un montēšana, eksperimentu veikšana) un kuru atsevišķi skolēni 
vai skolēnu grupa veic kā zinātniski pētniecisko darbu. 

 Pētnieciskā darba uzdevumi dabaszinātņu apguvē ir šādi: 
• nodrošināt zināšanu radošu izmantošanu; 
• sekmēt zinātniskās izziņas metožu apguvi; 
• veidot radošās darbības pieredzi (Vidusskolas didaktika, 1984); 
• sekmēt skolēnu zinātkāres attīstību; 
• sekmēt skolēna patstāvības attīstību pētnieciskā rakstura uzdevumu risināšanā 

(Žukovs, 1994). 
 Tādējādi, kā atzīmē pedagogs J.Rudzītis, mācību darbā izmantotā pētnieciskā 
metode iesaista skolēnus meklējumos, kas būtiski atšķiras no ērti sakārtotas 
informācijas un priekšā demonstrētu  darbības paraugu apguves reproducēšanas līmenī 
(Rudzītis, 1986, 116). 
 Skolotājs, kas dabaszinātņu stundas īsteno pētnieciskās darbības veidā, attīsta 
netikai skolēna uztveri un atmiņu, bet arī iztēli, iniciatīvu, gribu, paškontroles spēju un 
domāšanu. Būtībā skolēns apgūst zinātniskās domāšanas darbības – jautājumu, 
problēmu izvirzīšana, informācijas vākšana, pieņēmumu, hipotēžu izteikšana, 
novērojumu, eksperimentu veikšana, informācijas, datu analizēšana, secinājumu 
izdarīšana un jaunu pētījumu plānošana. 

 Rezultātā iegūtās zināšanas ir noturīgas, apgūtās pētnieciskās prasmes 
veiksmīgi izmantojamas turpmākajā izziņas procesā un skolēniem izveidojusies 
pozitīva attieksme pret dabaszinātņu mācīšanos (Kalniņa, 2007) 

 

2. Racionālais un emocionālais dabaszinātņu mācībās 
Mācīšana ir mērķtiecīga skolēna mācīšanās bagātināšana, palīdzība skolēnam 

pilnveidot prasmi mācīties, sasniegt individuāli iespējamu efektivitāti viņa izziņā. Tā ir 
skolotāja darbība, kas rosina izziņas uzdevuma veidošanos, intensificē garīgo attīstību, 
attieksmju veidošanos, risinot aizvien jaunas grūtības pakāpes intelektuālus un 
praktiskus uzdevumus (Žogla, 2001). Savukārt mācīšanās ir skolēna darbība 
individuālās pieredzes apguvei, uz kuras pamata vienlaicīgi attīstās izziņas spējas un 
attieksme (Žogla, 2001). Mācīšanās process dabaszinātņu priekšmetu stundās tiek 
sekmēts caur tādām formām kā:  

• atdarināšana (procesu, parādību norises atdarināšana demonstrējuma modeļos); 
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• atkārtošana (zināšanu, prasmes nostiprināšana vingrinoties viena tipa mācību 
uzdevumu ietvaros. Jaunas uzdevumu modifikācijas atkārtošanas nolūkos var 
tikt panāktas ar demonstrējumu eksperimentu); 

• hipotēzes formulēšana un pētīšana (vērotais eksperiments var rosināt 
pieņēmuma izvirzīšanu un tālāku problēmas pētīšanu vai otrādi– ar 
eksperimentu pārbaudīt  jau iepriekš noformulēto hipotēzi); 

• vērošana (procesu, parādību vērošana dabā, tehnisku iekārtu darbības vērošana, 
eksperimentu īstenošana aptver operēšanu ar priekšmetiem, šīs darbības skolēni 
vēro); 

• mērīšana, svēršana (virkne eksperimentu saistīti ar prasmju attīstības 
veicināšanu, minētās mācīšanās formas ir pamats to attīstībai); 

• jautāšana, atbildēšana uz jautājumiem, diskusija (vērotais dabā vai 
eksperimentā var būt kā pamats sekojošai diskusijai, skolotāja un skolēnu 
dialoga veidošanai, kur saskarsme un sadarbība mācībās kļūst kā nosacījums 
zināšanu un prasmju apguvei). 
Daudzveidīgas mācīšanās formas rosina mācīšanās aktivitāti. Skolēnu aktivitātei 

mācību procesā ir svarīga nozīme, jo tā būtiski nosaka mācību priekšmeta apguves 
procesa efektivitāti. Aktivitāte ir darbības būtiska īpašība, skolotājam, balstoties uz 
noteiktām mācību teorijām, jāveido mācībām nepieciešamā sociālā un lietu vide. 
Eksperimentālā, pētnieciskā darba veikšanai nepieciešamie priekšmeti ir lietu vides 
elementi, skolēnu  iesaistīšana šīs vides veidošanā  pastiprina viņu  apzinātu aktivitāti 
mācībās. 

 Iegūtās zināšanas skolēniem ļauj tālāk bagātināt savu pieredzi un attīstīt prātu, 
izmantojot domāšanas operācijas – salīdzināšanu, vispārināšanu, abstrahēšanu, 
konkretizēšanu, analīzi, sintēzi. Domāšanas operācijas ir prāta darbības paņēmieni, kas 
nodrošina informācijas apstrādi, transformēšanu individuālajā apziņā. Daudzu 
zinātnisku jēdzienu, likumību, procesu izpratnei nepieciešama prasme salīdzināt, 
vispārināt, kā arī analītiskas prāta spējas. Salīdzināšana palīdz skolēniem  izprast dabas 
likumsakarības, bagātinoties  pieredzei, vispārināšanas  prasme  palīdz izprast  
sarežģītus  jēdzienus, ar  konkretizēšanu  jēdzienā  aptvertās  būtiskās  īpašības  tiek  
atpazītas konkrētās lietās un parādībās, bet analīze palīdz pilnīgāk izprast  priekšmetu 
vai parādību iekšējo struktūru, savukārt  sintēze – noteikt  savstarpējās  attiecības, 
definēt  sakarības, kas  kļūst  iespējams, vienlaicīgi funkcionējot vairākām domāšanas 
operācijām. Šīs prāta darbības var stimulēt noteiktā mācībsituācijā, piemēram, 
demonstrētā eksperimentā. Tātad apgūstot dabaszinātņu mācību priekšmetus, 
eksperiments skolēnu mācīšanās procesā aktivizē izziņas procesus, sekmē domāšanas 
operāciju attīstību, veicina prasmes mācīties attīstību. 

 Dabaszinātņu priekšmetos mācību darbs lielā mērā ir vērsts uz praktisku 
darbību. Tomēr ir jāatzīmē, ka uz darbību orientētā mācību procesā darbs nevar būt 
vienīgi praktiska darbošanās ar lietām. Tā ir savstarpēja saikne starp domāšanu un 
darīšanu, apzināta rīcība kā pamats garīgai attīstībai (Žogla, 2001).  

 Viss iepriekšminētais norāda uz to, ka dabaszinātņu priekšmetu mācīšanās 
saistās ar izskaidrošanu, pārbaudīšanu, pierādīšanu, saistās ar izteikti apzinātu, loģisku, 
racionālu darbību. Tātad varētu secināt, ka dabaszinātņu mācīšanās ir racionāls 
pētniecisks process. 

 Tomēr mācīšanās ir ne tikai intelektuāla prāta darbība, to spēcīgi ietekmē 
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neintelektuālie procesi, piemēram emocijas. Emocijas ir galvenie psihes procesi, kas 
regulē adaptāciju svarīgām vides un personiskajām prasībām (Pekrun, 1996). Emocijas 
ietekmē cilvēka uzvedību, darba spējas, palielina vai samazina viņa aktivitāti. Prieks, 
draudzīga sadarbība, sajūsma paaugstina darba spējas. Šādu emociju ietekmē 
paaugstinās visa organisma aktivitāte, paaugstinās vispārējais nervu sistēmas tonuss. 
Savukārt rūpes, bailes, kauns iedarbojas nomācoši, pavājina organisma dzīvības 
norises un samazina enerģiju. Šo emociju ietekmē cilvēks kļūst inerts, ar tieksmi uz 
bezdarbību (Čehlova, 2002). 

 Pēc I.Lernera pārdzīvojums ir emociju un jūtu pieredzes nosacījums un veids 
(Vidusskolas didaktika, 1984). No pārdzīvojuma rakstura un dziļuma ir atkarīgas tās 
attieksmes, kas veidojas pret parādībām, darbībām un objektiem. Dabaszinātņu 
priekšmetu apguves procesā skolēnu ieinteresētu attieksmi, pārdzīvojuma izpausmes 
var novērot: 
• apgūstot jaunu informāciju, kas satur pārsteiguma momentu; 
• skolotājam demonstrējot izteiksmīgus eksperimentus; 
• nodrošinot iespēju skolēniem plānot, sagatavot un īstenot eksperimentus; 
• skolotājam parādot iespējas, kā skolēni varētu likt lietā savu enerģiju un 

darbaspējas; 
• skolotājam atklājot izteiksmīgus problēmu risinājumus, izceļot iekārtu un modeļu 

vizuālo pievilcību; 
• uzklausot pārliecinošus spriedumus; 
• strādājot pie patstāvīgiem pētījumiem kā rezultātā tiek izjusts jaunatklāsmes 

prieks (Dzerviniks, 2007). 
I.Žogla norāda, ka skolēnam ir vieglāk mācīties, mācību darbība ir daudz 

produktīvāka, ja dominē pozitīvas emocijas. Uz kopējā pozitīvās emocionālās 
attieksmes fona arī epizodiskas neveiksmes, sarūgtinājums izraisa vēlēšanos mācīties, 
novērst kļūmi, pierādīt sev un citiem savas spējas (Žogla, 1994). Optimālā samērā 
starp pozitīviem un negatīviem pārdzīvojumiem, kad dominē pozitīvie, bet negatīvie 
audzina izturību, gribasspēku u.c. ir meklējamas rezerves skolēnu intelektuālās 
darbības produktivitātes kāpināšanai. Pārdzīvojumam raksturīgas dažādas izpausmes – 
no praktiskās darbības sasniegumu pārdzīvojumiem līdz to pārejai uz garīgās darbības 
pieredzi un to personiskā nozīmīguma pārdzīvojumiem.  

 Skolēnu patstāvību mācīšanās procesā sekmē līdztiesīgas un ar savstarpēju 
cieņu, labvēlību, emocionālu siltumu un uzticību pilnas skolēna un skolotāja attiecības 
un radoša sadarbība. Pozitīvas emocijas mācību procesā nodrošina savdabīgu 
noskaņojumu tā vai cita uzdevuma risināšanai. Skolēna ieinteresētība, aizrautība, 
prieks, ka izdodas, ir tas, kas stimulē personisko panākumu izjūtu un nodrošina jauno 
zināšanu daudz veiksmīgāku apguvi, tāpēc skolēniem jāattīsta pētnieciskā domāšana 
un zinātkāre, spēja uzdot jautājumus un saprātīgi spriest (Fišers, 2005). Viss 
iepriekšminētais norāda uz to, ka dabaszinātnes ir arī emocionāls pētniecisks process. 

 D.Goulmens atzīmē, ka, lai mēs attīstītos kā cilvēciskas būtnes, mums emocijas 
jāapvieno ar intelektu un domāšana – ar izjūtām (Goulmens, 2001). Tas nozīmē, ka 
mācībās ir būtisks gan racionālais, gan emocionālais aspekts un dabaszinātņu 
priekšmetu mācīšanās procesā jābalstās gan uz racionālo, gan emocionālo un tiem 
jābūt saskaņā, jo dabaszinātnes ir gan teorētiskas, gan eksperimentālas ar praktisko 
dzīvi, tehniku un tehnoloģijām saistītas zinātnes. 
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Pētījuma metodika 
Cilvēce savā pastāvēšanas laikā ir veikusi simtiem tūkstošu eksperimentu un 

novērojumu par atsevišķām dabas parādībām, līdz izdevās formulēt kādu likumu vai 
izskaidrot parādības norisi. Tādējādi arī izziņas procesā skolā līdztekus citām mācību 
metodēm būtiski ir izmantot novērojumus, eksperimentus un pētījumus. 

Lai noskaidrotu skolēnu uzskatus par mācību metožu izmantošanu, tika veikta 
skolēnu anketēšana Latgales reģiona 14 vispārizglītojošajās skolās. Anketēšanā tika 
iesaistīti 1163 7.-9.klašu skolēni no Rēzeknes pilsētas un rajona, Daugavpils pilsētas, 
Ludzas rajona, Balvu rajona, Krāslavas rajona un Preiļu rajona. 
 
 

Pētījuma rezultāti 
 Mācoties pamatizglītības pakāpē, skolēniem nepieciešams dot iespēju pētīt, 

izprast dabas norises, atrast to cēloņus, saskatīt dabas vienotību un cilvēku 
saimnieciskās darbības izraisītās sekas, apgūt pētnieciskā darba prasmes 
(Pamatizglītības mācību priekšmetu standarti, 2004). 

 Darba teorētiskajā daļā jau tika atzīmēts, ka dabaszinātņu priekšmetu mācīšanās 
saistās ar izskaidrošanu, pārbaudīšanu, pierādīšanu, tas ir, ar izteikti apzinātu, loģisku, 
racionālu darbību. Tādējādi dabaszinātņu mācīšanās ir arī racionāls pētniecisks 
process. Šāda racionāla pētnieciskā darbība mācību procesā var noritēt, tikai tad, ja 
skolotājs uz to rosina izglītojamos, kā arī nodrošina iespēju viņiem veikt pētnieciska 
rakstura darbības. Šajā aspektā pētījumā iesaistītajiem skolēniem tika uzdots jautājums 
„Cik bieži stundās tiek izmantotas dažādas mācību metodes?” Pētījuma rezultāti 
liecina par to, ka ļoti bieži stundās tiek izmantots darbs ar grāmatu, skolotāja 
stāstījums, darbs ar darba lapām, bet reti tiek pielietots praktiskais darbs grupās vai 
pāros, kā arī tādas dabaszinātņu priekšmetos aktuālas metodes kā eksperiments, 
pētnieciskais darbs, problēmu risināšana, diskusija (skat.1.att.). 
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1.att. Skolēnu atbilžu sadalījums uz jautājumu  
„Cik bieži stundās tiek izmantotas dažādas mācību metodes?” 

  
 Respondentu sniegtās atbildes liecina, ka dabaszinātņu priekšmetu mācīšanā vēl 

joprojām dominē tradicionālās mācību metodes. Skolotāja stāstījumu, skolēnu darbu ar 
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mācību grāmatu un citas respondentu atbildēs biežāk minētās metodes tomēr nevar 
uzlūkot kā tādas, kas efektīvi veicinātu izglītojamo domāšanas, izziņas interešu 
attīstību, meklējumdarbības un pieredzes bagātināšanos. 

Tāds ir skolēnu redzējums uz pētāmo jautājumu. Raksta autors paredz, ka 
dabaszinātņu priekšmetu pedagogi oponētu, norādot, ka skolēnu patstāvīgu pētniecisko 
darbību var nodrošināt tad, ja skolā ir tam atbilstoši mācību resursi. Protams var 
piekrist šim argumentam, jo dabaszinātņu priekšmetu kabinetu nodrošinājums ar 
mūsdienīgiem mācību resursiem Latvijas, tai skaitā arī Latgales reģiona 
vispārizglītojošajās skolās pilnveidojas lēnām. 

 Mācību metodes, kas veiksmīgi pielietotas atbilstošās mācībsituācijās, ne tikai 
padara mācību procesu daudzveidīgāku un interesantāku, bet arī palīdz skolēniem 
izprast apgūstamos jautājumus. Pētījumā skolēniem tika uzdots jautājums „Kuras no 
mācību metodēm palīdz labāk apgūt mācāmo materiālu?” Nav pārsteigums, ka 
respondentu sniegtās atbildes procentuāli sadalījās samērā līdzīgi. Katrs skolēns ir 
atšķirīgs, katram piemīt tikai viņam raksturīgās personības īpašības, līdz ar to 
skolēniem ir atšķirīgs faktu iegaumēšanas veids, atšķirīgs mācīšanās stils, arī veids, kā 
efektīvāk izprast un apgūt mācāmo materiālu, katram var būt savādāks. Tādēļ 
skolotājam noteikti jāpielieto daudzveidīgas metodes. Tomēr pētījumā izrādījās, ka 
starp minētajām metodēm kā labākās, kas palīdz apgūt mācāmo materiālu, respondenti 
visbiežāk minēja praktisko darbu, projektu darbu, eksperimentu pielietošanu, bet 
mazākā mērā - grupu un pāru darbu (skat.2.att.). Tas ļauj secināt, ka arī skolēni saskata 
un atzīst praktiskā un pētnieciskā darba nozīmīgumu zināšanu un prasmju apguvē, it 
īpaši dabaszinātņu priekšmetos. 
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2.att. Skolēnu atbilžu sadalījums uz jautājumu  
„Kuras no mācību metodēm palīdz labāk apgūt mācāmo materiālu?” 

 

 Zināšanu un prasmju apguvē, kā arī to nostiprināšanā liela loma ir skolēniem 
uzdotajiem mājas darbiem. Dabaszinātņu priekšmetos bez tradicionālajiem mājas 
darbu veidiem (piemēram, vingrinājumu, rakstisku uzdevumu izpildes) noteikti būtu 
uzdodami arī mājas darbi, kas saistīti ar pētījumu un eksperimentu izpildi. Lai skolēns 
mājās veiktu pētījumu vai eksperimentu dažkārt nemaz nav nepieciešamas sarežģītas 
iekārtas, bet var izlīdzēties ar vienkāršiem, sadzīvē lietojamiem priekšmetiem. 
Tādējādi vienkāršāko pētījumu un vienkāršāko eksperimentu veikšana ir pieejama 
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ikvienam. Vienīgi to izpilde iespējams prasīs no skolēna vairāk laika un pacietības, jo 
pētnieciskā darba veikšanai ir jāsagatavojas, jānovēro objekti vai parādības, jāveic 
mērījumi vai jāreģistrē dati, kā arī jāizskaidro iegūtie rezultāti. 

 Pētījumā skolēniem tika uzdots jautājums „Kādi mājas darbu veidi Jums tiek 
uzdoti?” Aptuveni 90% respondentu apgalvo, ka ļoti bieži tiek uzdoti dažādi rakstiski 
uzdevumi, gandrīz 60% skolēnu norādījuši, ka visbiežāk mājās tiek uzdoti 
vingrinājumi vai uzdevumi darba lapās. Pilnīgi pretēja rakstura atbildes respondenti ir 
snieguši attiecībā uz tādiem mājas darbu veidiem kā pētnieciskais darbs un 
eksperiments. Šajā gadījumā tikai aptuveni 20% skolēnu apgalvojuši, ka tādi mājas 
darbi tiek uzdoti bieži, savukārt lielākā daļa no aptaujātajiem (aptuveni 80%) tomēr 
norādījuši, ka pētnieciskais darbs un eksperimentu veikšana tiek uzdota reti vai nekad 
(skat.3.att.). 

 Nenoliedzot mājās pildāmo vingrinājumu un rakstisko uzdevumu lietderību, 
tomēr jāatzīmē, ka pētnieciskais darbs un eksperiments kā mājas darbu veidi netiek 
pietiekami izmantoti, bet uz to realizēšanu mājas apstākļos vai dabā izglītojamie būtu 
jārosina biežāk. 
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3.att. Skolēnu atbilžu sadalījums uz jautājumu  
„Kādi mājas darbu veidi Jums tiek uzdoti?” 

 

 Pamatizglītības satura reforma Latvijā norit jau vairākus gadus, atsevišķos 
mācību priekšmetos vidusskolas posmā uzsākts darbs saskaņā ar jaunajiem mācību 
priekšmetu standartiem. Šīs pārmaiņas izglītībā izvirza prasību izglītošanās procesā 
skolēniem radīt lielākas  patstāvīgās izzināšanas iespējas. Pētnieciskais darbs, kas šajos 
apstākļos iegūst jaunu aktualitāti, kā rāda pētījuma rezultāti, tomēr netiek pietiekami 
izmantots, tādēļ darbs šajā jomā izglītības iestādēs, it īpaši dabaszinātņu priekšmetos, 
ir turpināms un pilnveidojams.  
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Secinājumi 
1. Ja pagātnē uzsvars mācībās balstījās uz autoritārām attiecībām starp pedagogu un 

audzēkni, kur iedarbība, informācija iet no pedagoga uz audzēkni, tad mūsdienās 
uzsvars tiek likts uz mācīšanās procesu ar izpratni, uz problēmu risināšanu, uz 
pētniecisku darbību, uz prasmi mācīties un patstāvīgas mācīšanās attīstību. 

2. Dabaszinātņu priekšmetu mācīšanās saistīta ar izskaidrošanu, pārbaudīšanu, 
pierādīšanu, t.i., ar izteikti apzinātu, loģisku, racionālu darbību. Tas nozīmē, ka 
dabaszinātņu mācīšanās ir racionāls pētniecisks process. Intelektuālā un 
emocionālā attīstība ir savstarpēji saistīta. Emocijas sekmē intelektuālo attīstību, 
bet intelektuālās spējas veicina sarežģītāku emociju veidošanos. 

3. Dabaszinātņu priekšmetu mācīšanā vēl joprojām dominē tradicionālās mācību 
metodes - skolotāja stāstījums, skolēnu darbs ar mācību grāmatu un citas metodes, 
kuras tomēr nevar uzlūkot kā tādas, kas efektīvi veicinātu izglītojamo domāšanas, 
izziņas interešu attīstību, meklējumdarbības un pieredzes bagātināšanos. 

4. Pētījuma rezultāti liecina, ka skolēni saskata un atzīst praktiskā un pētnieciskā 
darba nozīmīgumu zināšanu un prasmju apguvē, it īpaši dabaszinātņu priekšmetos. 

5. Mājas darbiem ir svarīga loma zināšanu un prasmju apguvē un nostiprināšanā, taču 
pētnieciskais darbs un eksperiments kā mājas darbu veidi netiek pietiekami 
izmantoti, un uz to realizēšanu mājas apstākļos vai dabā izglītojamie būtu jārosina 
biežāk. 

6. Pētnieciskais darbs, kas mūsdienu izglītības procesā ir ieguvis jaunu aktualitāti, kā 
rāda pētījuma rezultāti, tomēr netiek pietiekami izmantots, tādēļ darbs šajā jomā 
izglītības iestādēs, it īpaši dabaszinātņu priekšmetos, ir turpināms un 
pilnveidojams.  
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Anotācija. Viens no izveidojušās attīstītas sabiedrības rādītājiem ir tādas personības veidošanās, kam 
piemīt ne tikai noteiktu zināšanu, prasmju un iemaņu kopums, bet arī noteikta vērtīborientāciju, 
vēlmju un pasaules uzskatu sistēma.  
Raksta mērķis ir sniegt jēdziena „vērtīborientācijas” teorētisko analīzi, empīriski aplūkot pusaudžu 
vērtīborientācijas (kā terminālās, tā arī instrumentālās), kas ietekmē viņu pilsonisko nostāju un 
uzvedību Latvijas sabiedrībā. 
Atslēgas vardi: terminālās un instrumentālās vērtības, muzikālās vērtības, pusaudži, attīstīta 
sabiedrība. 
 

Introduction 
One of the indicators of a developed society is development of a personality, who 
possesses both a definite scope of knowledge, abilities and skills and a definite system 
of value orientations, needs and world outlook. 
Value orientations are examined as a complicated social-psychological, pedagogical 
phenomenon, which characterizes the personality’s activity orientation and content. 
This is a system of preferences in the world of values, the element of the value attitude 
to the world, assigning the sense and direction to personal positions, behaviour and 
actions. 
The basis of development of value orientations is art, which integrates the teenager 
into the sociocultural system developing the specific needs and world outlook in them. 
Aims of the article are to define the notion "value orientation" as one of the civil 
education's structural elements; to research the teenagers` system of preferences in the 
world of values that influences their civil position in the society and their behaviour. 
The methodological research is based on the analysis of the changes in the system of 
education from the aspect of pedagogical axiology, different ways on the issue of the 
person’s value orientations` development, psychological and pedagogical conceptions 
of the person’s value orientations. 
Results: the theoretical analysis of the notion “value orientation" has been given, the 
system of Latvian teenagers` preferences in the sphere of different values that 
influences their civil position in the society and their behaviour has been researched 
using empiric methods. 
Key words: terminal (aims) values, instrumental values, musical values, teenagers’, a 
developed society. 

 

1. Review of values orientation in the Latvian society 
The time of independence of Latvia, the last decade of the 20th century and the 
beginning of the 21st century, is marked as a time of significant and rapid changes, 
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characterised by formation of the democratic society, accession to the European 
Union. This defines the necessity to help modern teenagers prepare themselves for 
successful life in the changing world. 
Along with changes in the state structure, the society is changing, as well as its 
opinions about values are acquiring a new form. The objective of education is to 
implement values education. What does it mean? 
Both Latvian pedagogues and philosophers, for instance, Students U. (Students, 1933), 
Dāle (Dāle,1928), Beļickis I. (Beļickis, 2000), Mauriņa Z. (Mauriņa, 1973), Kūle M., 
Kūlis R. (Kūle, Kūlis, 1996), Ērliha Sk. (Ērliha, 2005), Valbis J. (Valbis, 2004), etc. 
and other famous European philosophers, like Scheler M. (Scheler, 1992), Farrer F. 
(Farrer, 2000), Halstead I. (Halstead, 2000), as well as philosopher Tugarinov O. 
(Tugarinov, 1960), etc. addressed the problems of values and values orientation in the 
society. 
The largest part of these authors, for example, in Latvia these are Dāle P., Mauriņa Z., 
Beļickis I., Ērliha Sk., Vablis I., admit that teenagers’, people’s values orientation and 
personality development are always interacting, that is why it is important to prevent 
features of disorientation or destructive orientation, since positively oriented people 
are in harmony with themselves and others, thus searching for better development of 
the society in future. 
In discussion about the explanation of the “values orientation” definition in scientific 
literature resources are used various concepts. We accept the definition of the concept 
of “values orientation” as it was developed by the Latvian scientists Beļickis I. and 
Zelmenis V. 
For example, Beļickis I. admits that values orientation is the system of one’s 
opinions, viewpoints and priorities, and it is based on one’s choice attitude to values, 
which influence one’s position and behaviour (Beļickis, 2000). 
Values orientation, says Zelmenis V., is determination of prior sequence for material 
intellectual values according to one’s subjective needs and interests, one’s life 
objectives and motives. Some people prefer entertainment and pleasure, some people 
dedicate their forces and savings to other people’s welfare, some people collect 
knowledge, but others collect art valuable objects, etc. (Zelmenis, 2000). 
The author complements his idea saying that during his life every person’s, also 
teenager’s, values priorities are changing along with changes in needs and interests. 
It is rather difficult to regulate development of values orientation, as well as formation 
of needs and interests, acknowledges Prof., the Latvian emeritated scientist V. 
Zelmenis. 
Of course, if we agree with V.Zelmenis’, I.Beļickis’ and other opinions mentioned 
above, we can see that the teenager’s personality development and his readiness for 
life action are connected with comprehension of values and awareness of them a priori. 
In various publications it is extensively discussed about the nature of “value” and 
regularities, interconnections and mechanisms, which are related to it. 
It is self-evident that the teenager’s intellectual, moral, social and cultural development 
is the basis of creation of his individuality.  
Thereupon it is significant to have a look at De Korte’s statement (De Corte, 1996) 
that a person’s development is a complicated “dynamic phenomenon, in which 
biological and intrapsychological factors, mechanisms and tendencies interact 
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dialectically with social, cultural and educational events and experiences”. 
Why is it so important? Because nowadays in the 21st century education obtained new 
objectives. And one of the most important objectives, writes Valbis J. (Valbis, 2004), 
is the person’s personality development, since education is the essential precondition 
and driving force of the teenager’s development as a citizen. 
He also extensively analyses conclusions of authors made in “White books” (Baltā 
grāmata par izglītību un apmācību, 1998). And one of them is as following: “the basic 
mission of education is to help everyone develop his/her own intellectual potential, 
become a wholesome person, not a work mechanism serving for economy; acquisition 
of knowledge and practical skills must take place simultaneously with formation of 
character, increase of mental outlook and awareness of obligations to the society” 
(Vablis, 2004).  
For example, Dr. habil. paed., the emeritated Prof. of the University of Latvia Anspaks 
J. derived significant motives and cognitions from foreign historical experience in art 
pedagogy for solving education and upbringing issues in Latvia with help of art means 
(incl. music as a type of art). 
Analysing the quality of education in teenagers’ development, harmonisation more 
widely, Anspaks J. evaluated E.Zalvickis’ opinions, who distinguishes also 
possibilities of artistic education and specifies its objectives, calling them “Education 
through art” or “Education with means of art” (Anspaks, 2004). In connection with art 
(also with music as a type of art) he sees possibilities for the teenager’s moral 
education, cultivation of intellectual activity, physical skill, development of acuity of 
thinking, which gets the appropriate beauty and attracts a person’s attention to highest 
intellectual interests. It creates nuanced feelings, develops skills for feeling for, 
sensitivity and politeness, strengthens the teenager’s personality moral and intellectual 
forces and protects them from savagery (Anspaks, 2004). 
On a basis of the connections mentioned above we can say that the spheres of 
teenager’s education and upbringing are multiform and systematic. As some of the 
most significant reference points in the teenager’s civic education are values spotting, 
selection also in political, economical and cultural life of the state emphasises 
Zelmenis V. Its main objectives, says Zelmenis V., are to instil love to the motherland 
and people, its language and cultural heritage, family and a person’s place in it, which 
are the main attitude objects for the teenager, as well as esteem to his/her and other 
citizens’ rights and obligations in connection with their work and created values.  
Unambiguously Zelmenis V. actualises the family’s role (as role of value) in the 
teenager’s civic education, which represents an example in care for the family’s 
welfare and pedagogically favourable conditions.  
He emphasises that the whole society and relevant state institutions, incl. schools, are 
responsible for it (Zelmenis, 2000). 
In the aspect of the civic education Zelmenis V. highlights that teenagers are to be 
prepared also for active participation in the state political life, since the country’s 
population is homogenous or partly homogeneous. The state inhabitant is its citizen no 
matter what his nationality is. That is why in the society it is significant to ensure also 
teenagers’ accord, cooperation and mutual respect amongst inhabitants of various 
nationalities. Developing patriotic self-awareness it is necessary to respect also other 
nations’ feelings and values. 
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It is necessary to note that characterising the teenager’s civic education Zelmenis V. 
mentions also such specific personality features as: needs and interests, knowledge and 
beliefs, will features, habits, attitude and position, values orientation aspects, self-
regulation system, etc. These personality features are connected with objects of 
attitude, for example, welfare and cultural values, etc. and the values, characterised 
above. 

 
2. Empirical Research 

Teenager’s age is the most important period in a person’s psycho social development. 
It is the system of values orientations that defines the personality’s substantial sides 
and makes a basis of his/her attitudes to the surrounding world, to other people, to 
him/herself, the basis of the world outlook and motivation for vital activity. The 
teenager actively involves into the adult life, develops his identity and masters various 
social roles.  
Additionally to other psychological difficulties, experienced by teenagers in the whole 
world, in our countries emerge difficulties, which are caused by a complicated social 
situation of the society’s development. High level of life uncertainty, vagueness of the 
society’s social development perspectives, financial difficulties result in the situation, 
when many teenagers look at the coming day with fear and anxiety, they do not want 
and are not able to take decisions themselves, they do not know what they want to get 
of this life.    
Analysing the literature about methodology of investigation and analysis of 
personality’s values orientation (Morris, 1956; Gordon, 1967; Feather, 1995; Allport, 
1961; Rokeach, 1973; Inglehart, 1997; Schwartz, 2005; Вардомацкий, 1987; 
Леонтьев, 1999), the author bases his research on M. Rokeach’s method, who divides 
values on the basis of traditional contraposition of values-aims and values-means. 
Accordingly, he defines two classes of values: 
� terminal (aims) values – these are persuasions that the final aim of the individual 

existence is worth striving for it; 
� instrumental values – these are persuasions that some way of actions or 

personality’s features are preferable in any situation. 
The terminal values express the most important aims, ideals, people’s life meaning, 
such as human life, family, interpersonal attitudes, freedom, labour values and similar 
ones. This classification includes such a value as the beauty of art (feeling the 
beautiful in art).    
The instrumental values include means for aim achievement, which are approved in 
the given society or other community. On one hand, these are moral norms of 
behaviour, on the other – people’s qualities, skills (such as independence, initiative 
and authority) (Rokeach, 2002).  
The aim of the research is: defining the hierarchy of values orientation taking into 
account the terminal and instrumental values (values – aims and values – means). 
The participants of the empirical research: pupils of the 7th-9th forms of various 
institutions of general education of Latvia (Marchenoka, 2006). 
Respondents were offered two lists of values, which they were supposed to arrange in 
the order of significance, i.e. the first place is for the most important values, but the 
18th place is for the least important. 
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The results of the research allow defining the degree of psychological mechanism 
formation of values orientation. The concrete values important for the personality, 
their interrelations and other values’ significance discover the person’s action direction 
and means, with help of which he/she achieves his/her aims. 
 

Table 1 
Teenagers’ terminal values in Latvia 

 
�o. Values Place 
1. active, energetic life (life completeness and emotional richness) 11 
2. life wisdom (maturity of judgement and common sense, obtained with     

life experience) 
16 

3. health (physical and mental) 10 
4. interesting work 8 
5. nature and art beauty (feeling the beautiful in nature and art) 18 
6. love (spiritual and physical intimacy with a beloved) 3 
7. stable financial welfare (absence of financial difficulties) 1 
8. good and trustful friends   6 
9. public recognition (respect from the surrounding people, colleagues) 7 
10. cognition (possibility to improve education level, to enlarge the 

mental outlook, general standards, intellectual development)   
13 

11. productive life (maximal usage of one’s possibilities, forces and 
skills) 

12 

12. development (self-cultivation, permanent physical and mental 
perfection) 

14 

13. entertainment (pleasant, easy time spending, absence of obligations) 2 
14. freedom (independence, self-dependence in judgements and actions)   4 
15. happy family life 5 
16. others’ happiness (welfare, other people’s, the whole nations’, the 

humanity’s development and perfection) 
17 

17. creative work (possibility of creative work) 15 
18. self-confidence (internal harmony, freedom of internal doubts, 

contradictions) 
9 

 
The results of evaluation of the terminal values are rather interesting. Such values as 
stable financial life, entertainment, love, independence, freedom (independence) take 
the leading positions in the rating top five places. It appears that these categories of 
values are the society’s social priorities reflection by teenagers. It is worth paying 
attention to the value category, which is in the last five categories: mental outlook, 
development, creative work, life wisdom, other people’s welfare (incl. the state), 
beauty of nature and art. The given category is very significant at the moment of 
choice of the personal life trajectory.  
One of the important discoveries in the given research: beauty of art (feeling the 
beautiful) is ranked the last place in rating. 
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Table 2 
Teenagers’ instrumental values in Latvia 

�o. Values Place 
1. neatness (cleanliness), ability to keep things in order, order in 

actions  
7 

2. good manners   8 
3. high demands (high requirements to life and high pretensions)  9 
4. cheerfulness (sense of humour)   3 
5. diligence  11 
6. independence (ability to act independently, resolutely)  2 
7. implacability to one’s and other people’s weaknesses  4 
8. education (breadth of mind, high general culture)  10 
9. responsibility (feeling of duty, ability to keep one’s word)  16 
10. rationalism (ability to think reasonably and logically, take well-

considered and rational decisions)  
5 

11. self-control (reserve, self-discipline)  17 
12. courage in defending one’s opinion, views  1 
13. strong will (ability to have one’s way, not to recede when facing 

difficulties)  
6 

14. tolerance (to others’ opinions and views, ability to forgive others’ 
faults and mistakes)  

18 

15. breadth of opinions (ability to understand others’ opinion, to respect 
others’ tastes, customs and habits)  

12 

16. honesty (truth, sincerity) 15 
17. efficiency in business (diligence, productivity in work)  13 
18. sensitiveness (attention) 14 

 
Analysing the results of the instrumental values list, it is possible to conclude that such 
values as courage in defending one’s opinion, independence, life cheerfulness take the 
first places in the list. Relevant and important value at the given period time is 
education, but it is placed at the 10th place. It appears that honesty and efficiency in 
business (diligence) are the result of influence of common human values. Special 
attention should be drawn to the fact that tolerance, self-control, responsibility, 
honesty, diligence take one of the last positions in rating. 
Drawing the conclusion, we can find the contradiction: the terminal value “stable 
financial life” has rather a high rating, but the instrumental value “diligence” is one of 
the last ones.    
Results of researches show, that music need of teenagers for Latvia is as following:  

o Listening to various musical genres and directions, selectivity of consumption of 
the musical information and understanding of their value (A) – 14%  

o Preference of classical music (B) - 5 % 
o Preference of entertaining music (C) - 80%  
o Absence of need to listen to music (D) - 1%  (Marchenoka, 2007). 
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Figure 1. Musical needs of teenagers in Latvia 
 

The hierarchy of musical preferences looks as follows: 
o Rap – 34% 
o Rock – music  - 23% 
o Hip - hop – 19% 
o Techno music – 8% 
o Classical music – 4% 

First three places are occupied by the following musical styles: rap, rock and hip-hop. 
These musical styles are characterized by the maximal sounding, an aggressive manner 
of singing, absence of a melody, repeated recurrence of rhythmic structure, sharp and 
heavy accentuation. Teenagers practically ignore sacred music (98%), folk music 
(99%), and classical music (96%), and in fact these styles are a basis, the base of 
musical art, defining musical values of teenagers. 
That is why the main objective of education is to develop pupils’, especially in 
teenager’s age, values orientations, directed to such qualities as a duty, civic 
consciousness, spirituality, education.  

 
Conclusion 

� Values orientation in teenager’s civic education and development is fundamental,  
that interweave  the sphere of all values system and their interaction, of course,  it 
needs a certain level of maturity, which relates both to one’s physical and moral 
development as a whole, which includes cognitive, affective, intellectual and 
moral development, which ensures knowledge and skills, competence, to develop 
such opinions, confidence, position, action and attitude that are necessary in 
order to conceive phenomena and their changes happening in oneself, other 
people and in the world; 

� Development of the teenager’s civil consciousness is influenced by:    
o Heredity; 
o Environment; 
o Social environment; 
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o Purposeful upbringing and conscious self-education, directed to 
recognising values significance in life. 

In this process the interaction of regularities of nature, society and upbringing is 
expressed. That is why in the process of the teenager’s civic education, also 
adults in the society must take into account systems, factors, mechanisms of 
these interactions, which can positively or negatively influence the teenager’s 
values orientation; 

� The empirical research of the given problem allowed discovering the 
contradiction between the terminal values, where the value “stable financial life” 
has rather a high rating, but the instrumental value “diligence” is one of the last 
ones in the list; 

� The last position in rating is taken by the value “beauty of art” (feeling the 
beautiful); 

� First three places are occupied by the following musical styles: rap, rock and 
hip-hop. These musical styles are characterized by the maximal sounding, an 
aggressive manner of singing, absence of a melody, repeated recurrence of 
rhythmic structure, sharp and heavy accentuation. Teenagers practically ignore 
sacred music (98%), folk music (99%), and classical music (96%), and in fact 
these styles are a basis, the base of musical art, defining musical values of 
teenagers. 
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Abstract. The new education reform makes the issue of forming, developing and improving pupils’ 
learning skills to be topical. The effectiveness of learning is determined by the learning skills 
corresponding to each educational level. As learning skills are intellectual skills forming and 
developing in the learning process, a teacher’s task is to choose teaching methods and organization 
forms   facilitating the effective development of learning skills. Learning skills include cognition and 
organization of cognitive activities. The article summarizes teaching methods facilitating the 
acquisition of learning skills.  
Key words: learning skills, teaching methods, teaching organization forms.  
 

Ievads 
 Visi bērni piedzimst ar noteiktām spējām, un nav iespējams noteikt mācīšanās 

spēju robežas, tomēr daudziem bērniem neizdodas savas spējas īstenot. Izglītības 
neveiksmes un ar to saistītās vilšanās iespējamie cēloņi ir dažādi, biežāk tie ir divi 
galvenie faktori: 

•  bērni nespēj tikt pāri šķēršļiem, kas traucē mācīties, 
• bērni nav mācījušies, kā jāmācās (Fišers, 2005). 

 No 2006.gada 23.decembra spēkā esošajos „Noteikumos par valsts standartu 
pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” ir definēti 
pamatizglītības programmu galvenie mērķi un uzdevumi, kur viens no mērķiem ir radīt 
pamatu izglītojamā turpmākajai izglītībai un viens no uzdevumiem- nodrošināt iespēju 
apgūt mācīšanās pamatprasmes un informācijas tehnoloģiju izmantošanas 
pamatiemaņas - prasmi patstāvīgi mācīties, arī plānot un organizēt mācīšanās procesu, 
dažādu zināšanu un prasmju apgūšanu un lietošanu praktiskā darbībā, prasmi mācību 
procesā izmantot dažādu veidu informāciju, konsultēties, atrast palīdzību, prasmi 
izmantot modernās tehnoloģijas (Coteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un 
pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem, 2006). Līdz ar to aktualizējas 
jautājums par skolēnu mācīšanās prasmju veidošanu, attīstīšanu un pilnveidošanu. 
Skolotājiem, organizējot mācību procesu, jāparedz skolēnu mācīšanās prasmju 
apgūšanas un pilnveidošanas organizēšana mācāmā priekšmeta ietvaros, atmetot 
atrunas, ka nav tam laika, mācību programma ir tik plaša un mācību stundas ir tik īsas, 
ka nekam citam neatliek laiks kā tikai programmas tēmu apgūšanai. Jaunā izglītības 
satura reforma ir virzīta ne uz formālu zināšanu apgūšanu, bet tā paredz daudzveidīgus 
jaunās paaudzes izglītošanas aspektus (skatīt 1.tabulu). 
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1.tabula 

Izglītības jomās ietvertie izglītošanas aspekti un to vispārīgais saturs  
(Coteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu 

standartiem, 2006) 
Nr. 
p.k 

Izglītošanas aspekti Vispārīgais saturs 

1. Pašizpausmes un 
radošais aspekts 

Radošās darbības pieredze. 
Patstāvīga iespēja meklēt un atrast risinājumu praktiskām 
problēmām, atklāt kopsakarības. 
Atjautības, iztēles kopšana. 
Iespēja nodarboties ar māksliniecisko jaunradi, sportu. 

2. Analītiski kritiskais 
aspekts 

Intelektuālās darbības pieredze – patstāvīga, loģiska, bez 
pretrunām, motivēta, kritiska un produktīva domāšana. 
Prasme formulēt un pamatot savu viedokli. 
Pagātnes, tagadnes un nākotnes saikne. 

3. Morālais un estētiskais 
aspekts 

Izpratne par jēdzieniem, kas saistīti ar cilvēku savstarpējo 
saskarsmi – taisnīgums, cieņa, vienlīdzība, godīgums, 
uzticamība, atbildība, savaldība, izpalīdzība, iejūtība, 
laipnība. 
Izpratne par cilvēka tiesībām uz vienlīdzību. 
Pozitīva attieksme pret kultūras mantojumu. 

4. Sadarbības aspekts Prasme sadarboties, strādāt komandā. 
Prasme uzklausīt un respektēt dažādus viedokļus. 
Prasme pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību par tā 
īstenošanu. 
Prasme atbildīgi rīkoties konfliktsituācijās, ekstremālās 
situācijās un rūpēties par savu un citu cilvēku drošību, ja 
nepieciešams, meklēt palīdzību. 

5. Saziņas aspekts Latviešu valodas prasme. 
Praktiska pieredze valodas lietošanā. 
Prasme sazināties (sarunāties, rakstīt, lasīt) vairākās 
valodās. 
Prasme publiski uzstāties, izteikt un pamatot savu viedokli. 

6. Mācīšanās un praktiskās 
darbības aspekts 

Prasme patstāvīgi mācīties, arī plānot un organizēt 
mācīšanās procesu. 
Dažādu zināšanu un prasmju apgūšana un lietošana 
praktiskā darbībā. 
Prasme mācību procesā izmantot dažādu veidu informāciju, 
konsultēties, atrast palīdzību. 
Prasme izmantot modernās tehnoloģijas. 

7. Matemātiskais aspekts Matemātikas izmantošana praktiskajā dzīvē (piemēram, 
mērīšana, aprēķināšana, salīdzināšana, ilustrēšana 
diagrammās, grafikos). 

 

 Viens no izglītošanās aspektiem ir mācīšanās un praktiskās darbības aspekts, 
kas ietver sevī dažādas mācīšanās prasmes. Mācīšanās prasmes tiek attīstītas mācību 
procesā, kur skolotājs izvēloties mācību metodes un formas veicina skolēna mācīšanās 
darbību. 

 Mācīšanās prasmes attīstību  gan teorētiskā, gan praktiskā aspektā ir pētījuši 
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vairāki zinātnieki: I.Žogla, E.Maslo, D.Prets, R.Fišers, E.Smits. Mācību metožu un 
formu izvēli analizējuši Dz.Albrehta, L.Lapiņa, V.Rudiņa, I.Maslo, L.Stoļarenko. 

 Raksta mērķis - teorētiski analizēt mācību metožu un formu izvēli mācīšanās 
prasmju attīstībai. Raksts ir teorētisks pilotpētījums, kuram sekos  praktisks pētījums 
vispārizglītojošajā pamatskolā. 
  

1.Mācīšanās prasmes 
Mācīšanās efektivitāti nosaka prasme mācīties atbilstoši iegūstamās izglītības 

pakāpei, tādēļ svarīga savlaicīga mācīšanās prasmju attīstīšana. Pētījumi liecina, ka 
skolēni, kas saņēmuši pirmsskolas izglītību, arī turpmākajos skolas gados ir sekmīgāki 
nekā viņu biedri. Viņi straujāk apgūst mācību vielu un vieglāk iekļaujas kolektīvā 
(Eiropas Komisija. Mācīšana un mācīšanās- ceļš uz izglītotu sabiedrību: Baltā 
grāmata par izglītību un apmācību, 1998). Tas izskaidrojams ar to, ka jau pirmsskolas 
iestādēs bērns mērķtiecīgi iekļaujas izziņas darbībā un apgūst mācīšanās prasmes. 

I.Žogla atzīmē, ka prasme mācīties attiecīgajā izglītības iegūšanas pakāpē ir tās 
efektivitātes pamats. Prasme mācīties ir intelektuāla prasme, kuras svarīgākā pazīme ir 
apzināta, mērķtiecīga mācīšanās procesa kontrole, kas nodrošina mācīšanās 
efektivitāti: 

• darbības produktivitāti- pilnīgu vai daļēju mērķu sasniegšanu; 
• efektivitāti- mērķa sasniegšanu noteiktā kvalitātē, nepārtērējot laiku un 

enerģiju(Žogla,2001). 
  D.Prets apkopo galvenās mācīšanās prasmes:  
1) mācību orientācija, kas paredz pašpaļāvības attīstīšanu, plānošanu un mērķa 

izvirzīšanu, mācīšanās gaitas dokumentēšanu, sava mācīšanās procesa 
dokumentēšanu un kontrolēšanu, savlaicīgu mājas darba izpildīšanu, 

2) klases darba prasmes- teksta lasīšanas turpināšana, visu nepieciešamo materiālu 
paņemšana līdzi uz klasi, rezultatīva klausīšanās, jautājumu uzdošana sev un 
skolotājam, palīdzības lūgšana, pierakstīšana un konspektēšana, piezīmju kartīšu 
izmantošana, piedalīšanās klases darbā, galvenās uzmanības pievēršana jēdzieniem, 
galveno terminu pierakstīšana, detaļu un mājas uzdevumu nodošanas datumu 
noskaidrošana, stundu apspriešana ar klasesbiedriem, klasē izdarīto pierakstu izpēte 
un būtiskākās vielas atlase, no skolotāja nākošās atgriezeniskās informācijas 
uztveršana, apspriešanās ar skolotāju, savstarpēju telefonsakaru nodibināšana katrā 
klasē, izlaisto mājas uzdevumu pārbaudīšana, 

3) mācību organizēšana- pastāvīgu mācību paražu izveidošana, problēmu 
atrisināšana, mācību laika plānošana, laika izbrīvēšana mājas darbiem un 
atkārtošanai, optimālo mācību metožu atrašana, ideālās mācību vides atrašana, 
mācībām piemērotākā dienas laika atrašana, mācīšanās materiālu organizēšana, 
prasmīga piezīmju rakstīšana , izmantojot virsrakstus, krāsu kodus, izcēlumus, 
piezīmes malā, pasvītrošanu, numurēšanu, rediģēšanu, pārrakstīšanu, svarīgāko 
citātu izrakstīšana norādot uz to avotu, piezīmju un izdales materiālu sistematizēta 
uzkrāšana, vairākkārtēja skolotāju komentāru pārlasīšana, izklaidības pārvarēšana, 
padarāmā darba apjoma noteikšana, pārtraukumu ieplānošana, sevis apbalvošana, 
efektīvas mācību grupas veidošana, 

4) teksta materiāla studēšana- pārskata gūšana par materiālu, lietojot satura rādītāju, 
personu un jēdzienu rādītājus, virsrakstus un kopsavilkumus, vārdnīcu 
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izmantošana, svarīgāko vietu atrašana, jautājumu uzdošana sev, teksta pasvītrošana 
vai izcelšana, svarīgāko vārdu noskaidrošana un izmantošana, ātrlasīšana, 
izšķirstīšana, pārlasīšana, īsa apraksta vai rezumējuma veidošana, domas izteikšana 
citiem vārdiem, izpratnes kontrolēšana, 

5) resursu izmantošana mācībām- bibliotēku izmantošana, atbilstošu grāmatu un 
periodisko izdevumu sameklēšana, enciklopēdiju un citu uzziņas materiālu 
izmantošana, audiovizuālo materiālu izmantošana, datorprogrammu izmantošana, 
zinošu cilvēku palīdzības izmantošana, izmantotās literatūras saraksta izmantošana, 

6) rakstīšanas prasmes- eseju rakstīšana, veco eseju un draugu eseju lasīšana, eseju 
izmantošana visdažādākajās nozarēs, pareizrakstības pārbaude vai vienaudžu darbu 
rediģēšana, citātu izmantošana, uzrakstītā rediģēšana, labošana, pilnveidošana, 

7) gatavošanās testiem- testa sagatavošanas laika organizēšana, īpašo atcerēšanās, 
mnemonisko un koncentrēšanās metožu izmantošana, noderīgu atkārtošanas 
metožu izmantošana, izvairīšanās no grupveida histērijas, praktizēšana ar dažāda 
veida jautājumiem, precīzu testa vadlīniju saglabāšana, visu testam nepieciešamo 
materiālu apkopošana, īsu atbilžu sagatavošana uz testa jautājumiem, nepaļaušanās 
tikai uz iekalšanu, 

8) testu kārtošana- miera saglabāšana, virspusēja iepazīšanās ar visu testu kopumā, 
rūpīga jautājumu izlasīšana, glītu un salasāmu atbilžu uzrakstīšana, saprātīga 
testam atvēlētā laika sadalīšana, paredzot vairāk laika svarīgākajiem jautājumiem, 
atbilstošas stratēģijas izmantošana esejas veida testu rakstīšanai vai atbilžu izvēles 
testa rakstīšanai, ja iespējams atbilžu pārlasīšana (Prets, 2000). 

Mācīšanās prasmes veidojas mācīšanās procesā un aptver izziņas darbību un 
izziņas darbības organizēšanu. 

Skolēni ir ļoti dažādi, viņiem ir iedzimtas rakstura īpašības, temperaments, 
nervu darbības tips, dotības u.c., kas ir jāņem vērā mācot skolēnus. Skolēniem 
jānodrošina iespēja mācīties sev visatbilstošākajā veidā, izmantojot sev atbilstošas 
metodes un paņēmienus. Tas ir grūts uzdevums skolotājiem, jo prasa īpašu 
sagatavošanos un skolēnu īpatnību apzināšanu. Skolotājam ir jāpārzina 
mācību(mācīšanas un mācīšanās) metožu un mācību organizācijas formu iespējas, lai 
izvēlētos racionālāko un efektīvāko izglītības mērķu sasniegšanas ceļu. 
 

2.Mācību metodes un mācību organizācijas formas izvēle  
Mācību metode ir skolotāja un skolēna rīcības raksturojums izvirzītā mērķa 

sasniegšanai un mācību uzdevuma risināšanai mācību procesā. Mācību metodi var 
raksturot arī kā skolotāju un skolēnu mācīšanas un mācīšanās metodisko paņēmienu 
sistēmu. Pie tam vieni un tie paši metodiskie paņēmieni var iekļauties vairākās 
metodēs, bet atsevišķos gadījumos tiek lietoti arī patstāvīgi (Maslo, 1998). 

Mācību metode vispirms paredz skolotāja mērķi un darbību ar viņa rīcībā 
esošiem līdzekļiem. Ja tās rezultātā rodas atbilstošs skolēna mērķis un darbība ar viņa 
rīcībā esošiem līdzekļiem, tad šīs darbības ietekmē veidojas un noris mācīšanās 
process- skolēns apgūst attiecīgo mācību saturu, tiek sasniegts izvirzītais mērķis. 
Sasniegtais rezultāts noder par kritēriju, pēc kura vērtē metodes atbilstību skolotāja 
izraudzītajam mērķim (Albrehta, 2001). 

Mācību organizācijas formas tāpat kā mācību metodes un paņēmieni ir mācību 
procesa neatņemama sastāvdaļa. Gan mūsdienu, gan agrākajā pedagoģiskajā literatūrā 
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sastopama nekonsekvence šo kategoriju izpratnē un lietojumā. Daudzos izziņas avotos 
viens un tas pats jēdziens (piem., lekcija, diskusija u.c.) nosaukts gan par mācību 
organizācijas formu, gan par mācību metodi, gan paņēmienu. Dz.Albrehta tās nosauc 
par konkrētajām mācību organizācijas formām, kuru ietvaros tiek izmantotas dažādas 
konkrētā satura apguvei atbilstošās mācību metodes. Lekcija, piem., ir frontālās 
mācību organizācijas konkrētā forma, kur mācību satura apguvei parasti tiek izmantota 
izskaidrojoši ilustratīvā metode vai problēmiskais izklāsts. Darbs grupās ir vispārīgā 
mācību organizācijas forma. Viens no tās konkrētiem veidiem ir kooperatīvā 
mācīšanās, kuras ietvaros savukārt tiek izmantotas apgūstamajam saturam atbilstošas 
mācību metodes (daļēju meklējumu, pētnieciskās) savā paņēmienu daudzveidībā 
(Albrehta, 2001). 

L.Stoļarenko norāda, ka galvenais, kas atšķir metodi no formas ir tas, ka metode 
nosaka zināšanu apgūšanas veidu un skolēna līdzdalības pakāpi tajā (Столяренко, 
2001). 

Mācību organizācijas formas ir noteiktā kārtībā un režīmā norisošās skolotāja un 
skolēna sadarbības ārējās izpausmes, kas reglamentē skolotāja un skolēna kopīgo 
darbību (Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca, 2000). 

Mācību metodes un formas izvēli nosaka mācību mērķu, skolēnu, apgūstamās 
vielas īpatnības, iespējas un resursi.    

L.Lapiņa un V.Rudiņa skolotājiem, kuri veido savā skolā demokrātisku mācību 
vidi un meklē, kā padarīt efektīvāku un patīkamāku izglītošanos gan skolēniem, gan 
skolotājiem norāda, ka nevajadzētu izvēlēties tikai vienu metodi, arī tad, ja tā ļoti 
patīk, un sludināt to kā izglītības teoriju, kura spēj atrisināt visas problēmas. Nevar 
uzskatīt, ka pietiek tikai ar formu, lai piešķirtu lietām jēgpilnu saturu. Skolotājam, 
ieejot klasē, jābūt gatavam improvizēt dažādu metožu ietvaros, tādējādi padarot 
mācību procesu saistošu un daudzveidīgu. Cerēto rezultātu varēs sasniegt tad, ja katru 
metodi izmantos īstajā vietā un īstajā laikā (Lapiņa un Rudiņa, 1997). 

Gan pašas mācīšanas, gan mācīšanās efektivitātes pamatā ir skolēnu un 
skolotāju pieredzes savstarpējā mijiedarbībā. D.Prets uzsver, ka mācīšanos un 
attieksmes vislabāk sekmē stundas, kuras ir intelektuāli rosinošas, kurās izmanto 
sarežģītākus jautājumus un kuras veicina radošo domāšanu (Prets, 2000).  

E.Smits aprakstot paātrinātu mācīšanos, kas nozīmē mācoties izmantot 
praktisku paņēmienu kopumu, kā pamatā ir jauni atklājumi par smadzeņu funkcijām, 
par cilvēka motivāciju un ticību sev, par to, kā izmantot spēju daudzveidību, kā 
iegaumēt un atsaukt atmiņā informāciju, uzsver, ka labs skolotājs mācību metodes un 
organizācijas formas izvēlas atbilstoši audzēkņu vajadzībām. Paātrinātas mācīšanas 
teorija savieno jaunākos atklājumus par mācīšanās vidi un to, kā cilvēks mācās, ņemot 
vērā smadzeņu darbības īpatnības: 

•  nedz labā, nedz kreisā puslodes dominante nav uzskatāma par mācībām 
piemērotāku, 

• nav iespējams mācības izmantot tikai vienas puslodes funkcijas ignorējot 
otru puslodi, smadzenes nodrošina līdzsvaru, 

norāda, ka skolotājs izvēlas un interpretē informāciju sev piemērotākā veidā, tādēļ var 
gadīties neatbilstība starp skolotāja piedāvātajām metodēm un to, kam priekšroku dod 
audzēkņi. Tādēļ skolēni ir jāpārzina mācīšanās metodes, jo izmantojot noteiktus 
paņēmienus un metodes, audzēkņi var ietaupīt laiku un vieglāk apgūt materiālu. Šīs 
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metodes pašas par sevi ir ļoti vienkāršas, bet audzēkņiem tās reti kad māca (Smits, 
2000). 

E.Maslo analizējot kreisās un labās smadzeņu puslodes nozīmi mācību procesā, 
norāda, ka mācīšanās darbībai jābūt organizētai tā, lai katrs skolēns varētu izmantot to 
puslodi, kas viņam labāk attīstīta, vai arī abas puslodes, proti, emocionāli racionālajā 
reflektīvajā sadarbības mācību procesā, paverot iespējas katram skolēnam savām 
mācīšanās īpatnībām atbilstošu mācīšanās veidu (Maslo, 2003). 
  

3.Mācīšanās metodes 
Mācību procesā skolēniem nākas iegaumēt sarežģītu un plašu mācību vielas 

daudzumu. Kāds slavens psiholoģisks pētījums parādījis, ka cilvēks var atcerēties 
aptuveni septiņus (plus vai mīnus divus) savstarpēji nesaistītus informācijas punktus. 
Atcerēties var vairāk, ja vienības ar noteiktu nozīmi iespējams sasaistīt noteiktā 
sistēmā (Fišers, 2005). Informācijas iegaumēšana var notikt dažādos veidos: verbāli, 
vizuāli, loģiski, fiziski, muzikāli, personiski, sociāli. E.Smits piedāvā mācīt skolēniem 
metodes, kas palīdz skolēniem iegaumēt un atcerēties (skatīt 2.tabulu). 

 
2.tabula 

Mācību vielas iegaumēšanas metodes (pēc E.Smita) 
 

Metodes Būtība Izmanto 
Kataloga kartītes Pamatvārdus uzraksta uz kataloga 

kartītēm, lai veidotos pārskats par tematu 
vai procesa pakāpēm. Kartītes otrā pusē 
var uzzīmēt attēlus vai simbolus, lai 
palīdzētu vajadzīgo jēdzienu atsaukt 
atmiņa 

Procesu pakāpju 
secības iegaumēšanai 

Atgādne Atgādnes ar pamatvārdiem uzlīmē telpā, 
kur skolēns biežāk atrodas(savā istabā, 
virtuvē) 

Gatavojoties 
sacerējumiem 

Plakāti  Izveido krāsainus izteiksmīgus plakātu, 
kas sniedz vizuālu kopsavilkumu par 
svarīgu tematu 

  Iegaumēšanai 

Monologi ar 
teatrāliem 
elementiem 

Teksta daļas vai galvenos jautājumus 
izrunā skaļi 

Atvieglotai 
iegaumēšanai 

Smieklīgi 
pielietojumi 

Jauno informāciju padara smieklīgu. 
Sasaistot kopā neiedomājamo. 

Atvieglotai 
iegaumēšanai 

Vadītājs Sarunā kādu, kas uzdot jautājumus par 
mācāmo vielu. 

Atkārtošanai   

Telpu maiņa Jauno informāciju var labāk apgūt, ja to 
dara neparastā vietā. Dažādas nodaļas 
mācās katru citā istabā. 

Kinētiskie skolēni 
vieglākai apgūšanai 

Repi, ritms un 
atskaņas 

Apgūstamās vielas pārvēršana dzejā, 
sakārtošana atskaņās, pieskaņošana 
mūzikai. 

Datumu, valdnieku 
vārdu, matemātikas 
tabulu, formulu, 
periodisko sistēmu, 
faktu iegaumēšanai 
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Vizualizācija  Informācijas noglabāšana savā vizuālajā 
atmiņā, iztēlojoties to košu, krāsainu, 
kustīgu, saistot to ar kādu personu, vietu, 
priekšmetu- tā, lai tā būtu apjomīga. 

Vizuālisti 

Atmiņas kartes Kartes centrā liek galveno tematu, kuram 
apkārt saraksta pakārtotus jēdzienus, ap 
tiem citus. 

Informācijas 
apkopošanai un 
atkārtošanai 

 

Secinājumi 
Izglītības satura reforma ir vērsta uz mācīšanās prasmju apgūšanu, kas jāievēro 

skolotājiem organizējot mācību procesu. 
1. Mācīšanās prasmes attīstās mācību procesā un tās aptver izziņas darbību un 

izziņas darbības organizēšanu. Galvenās mācīšanās prasmes ir mācību 
orientācijas prasmes, klases darba prasmes, mācību organizēšanas prasmes, 
teksta materiāla studēšanas prasmes, resursu izmantošanas prasmes, rakstīšanas 
prasmes, gatavošanās testiem un to kārtošanas prasmes. 

2. Mācīšanās prasmju attīstības atbilstība attiecīgajai izglītības pakāpei nosaka 
mācīšanās efektivitāti, savlaicīga to attīstība nosaka izglītības mērķu 
sasniegšanas kvalitāti. 

3. Skolotājam, izvēloties mācību metodes un organizācijas formas skolēnu 
mācīšanās prasmju attīstībai, jāpārzina to iespējas. 

4. Skolotājam, palīdzot skolēniem mācīšanās metodes izvēlē, jāveicina izpratne 
par mācīšanās stiliem un tiem atbilstošajām mācīšanās metodēm. 

5. Ja skolēni pārzina un pielieto sev atbilstošās mācīšanās metodes, nepārtērējot 
mācību vielas apgūšanai paredzēto laiku un enerģiju, tad skolēniem rodas 
pozitīva attieksme pret mācīšanos. 
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Annotation: The article deals with the issue of teacher’s evaluation and self-evaluation at basic 
school. It gives brief description of the stages of self-evaluation and its role. Besides, it also highlights 
the difficulties one faces when using teacher’s evaluation and self-evaluation. The key element of the 
article is the data collected during the research in the schools of Preili town and their analysis tracing 
the level of objectivity in evaluation and the frequency of self-evaluation application in various 
subjects.  
Key words: teacher’s evaluation, self-evaluation, stages of self-evaluation.  

 

Introduction 
Teachers today are experimenting with alternatives to traditional evaluation. Portfolio 
assessment, classroom observation, peer assessment, and self-evaluation are joining 
the teacher’s evaluation. Such teachers ensure that an over-reliance on teacher’s 
evaluation does not seriously distort learning or impede important school improvement 
efforts. Accordingly, their programs are based on a range of assessment approaches. 
Teachers who include authentic assessment are driven by a belief that it should prepare 
pupils for life in the real world. 
While teacher-made tests and standardized tests give information about pupils’ 
learning, they do not provide all the information. Alternate forms of assessment can 
generate that other information. Thus, it is crucial to research one form of authentic 
assessment – self-evaluation – on the learning of pupils.  
Self-evaluation is defined as pupils judging the quality of their work, based on 
evidence and explicit criteria, for the purpose of doing better work in the future. When 
pupils are taught how to assess their own progress, and when they do so against known 
and understandable quality standards, there is a lot to gain. Self-evaluation is a 
potentially powerful technique because of its impact on pupils’ performance through 
enhanced self-efficacy and increased inner motivation. Evidence about the positive 
effect of self-evaluation on pupil performance is convincing for various tasks. Perhaps 
just as important, pupils like to evaluate their work. 
 

1. Shifts in Conceptions of Assessment 
It is important to understand the broader context of assessment. Four major shifts in 
conceptions of assessment influence teachers who are adopting approaches such as 
pupils’ self-evaluation.  
Firstly, conceptions of good assessment are moving toward direct observation of 
complex performance rather than brief written tests that correlate with the target 
aptitudes (Geidžs, Berliners, 1999). In these performance assessments, pupils are 
observed working with complex tasks. Such testing would seem to be ideal for the 
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many classrooms today that focus on collaborative and cooperative approaches to 
learning. 
Secondly, alternate conceptions of evaluation escalate demands on teachers. Alternate 
assessment must be transparent (Mācīšana un mācīšanās—ceļš uz izglītotu sabiedrību, 
1998), meaning that the criteria for appraisal, the range of tasks, scoring and 
interpretation of scores must be visible to pupils. Asking teachers to engage pupils in 
setting evaluation intensifies demands (Harmer, 2005). Authentic assessment standards 
require precise specification of what will be measured, identification of multiple levels 
of attainment, and descriptions of opportunities to learn (Scrivener, 2005). 
Thirdly, making such changes is not easy. It is difficult for a teacher to decide on 
specific evaluation criteria if s/he has to take into consideration pupils’ self-evaluation 
as well. Sometimes teacher’s and pupil’s evaluations are apart and the resulting 
conflict cannot be easily eliminated as both parties have different views of what is of 
primary importance in performance which is evaluated.  
Finally, one of the most challenging shifts in conceptions of assessment is related to 
the changing role of the teacher and the changing educational environment. The 
context for educators is changing rapidly and dramatically. Teachers are in an 
environment of conflicting and ever-increasing demands where the school is expected 
to meet all these demands.  
All of these factors place the demand on teachers to develop assessment literacy 
themselves. Assessment literacy can be defined as (Geidžs, Berliners, 1999; Harmer, 
2005):  
1) capacity to examine pupil’s data and make sense of it;  
2) ability to make changes in teaching and schools derived from those data;  
3) commitment to engaging in external assessment discussions.  
Developing assessment literacy facilitates teacher’s confidence about the defensibility 
of their evaluation practices and reduces feelings of vulnerability. It means that 
teachers are able to provide clear and detailed assessments, and are able to provide a 
rationale for the assessment choices they make in their classrooms. Becoming more 
assessment literate also means teachers becoming critical towards externally generated 
assessment data so that they can engage in the arguments about standards and 
accountability (Stringer, 2007; Geidžs, Berliners, 1999) 
In the research of teacher’s evaluation and self-evaluation it has been important to 
keep these shifts front and center. 
 

2. The Theoretical Basis of Self-evaluation 
The model that follows is a theoretical model for self-evaluation (Rolheiser, Ross, 
2008). Self-evaluation plays a key role in fostering learning. When pupils evaluate 
their performance positively, self-evaluations encourage them to set higher goals (1) 
and commit more personal resources or effort (2) to them. The combination of goals 
(1) and effort (2) equals achievement (3). Pupil's achievement results in self-judgment 
(4). The result of the self-judgment is self-reaction (5), or a pupil responding to the 
judgment.  
Goals, effort, achievement, self-judgment, and self-reaction all can combine to impact 
self-confidence (6) in a positive way. Self-evaluation is really the combination of the 
self-judgment and self-reaction components of the model, and pupils can be taught to 
do this better.  
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Figure 1. Components of self-evaluation (Rolheiser, Ross, 2008) 
 

But it is not hard to see how a downward cycle could develop if there was a significant 
gap between pupils' goals and those of the classroom or if pupils perceive themselves 
to be unsuccessful performers. In the downward cycle low self-evaluations lead pupils 
to develop negative orientations toward learning, select personal goals that are 
unrealistic, adopt learning strategies which are ineffective, exert low effort, and make 
excuses for poor performance.  
There is a generic four-stage procedure for teaching pupils their role in self-evaluation.  
STAGE 1 - Involve pupils in defining the criteria that will be used to judge their 
performance. The specific steps to guide this stage are as follows (Rolheiser, Ross, 
2008): 

• pupils brainstorm criteria, 
• teacher and pupils negotiate criteria,  
• use pupil language to co-develop standards.   

Involving pupils in determining the evaluation criteria initiates a negotiation. Neither 
imposing school goals nor acquiescing to pupil preferences is likely to be as successful 
as creating a shared set that pupils perceive to be meaningful. In addition to increasing 
pupil’s commitment to instructional goals, negotiating intentions enables teachers to 
help pupils set goals that are specific, immediate, and moderately difficult, 
characteristics that contribute to greater effort. It also provides an opportunity to 
influence pupils' orientations toward learning, a long term guidance effort (Scrivener, 
2005). 
STAGE 2 - Teach pupils how to apply the criteria to their own work. The specific 
steps at this stage are as follows (Rolheiser, Ross, 2008): 

• show examples,   
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• pupils practice classifying the examples using the criteria generated. 
If pupils have been involved in a negotiation in Stage 1, the criteria that result will be 
an integrated set of personal and school goals. Since the goals are not entirely their 
own, pupils need to see examples of what they mean in practice. These models or 
examples help pupils understand specifically what the criteria mean to them. Teacher’s 
modeling is very important, as is providing many numerous examples of what 
particular categories mean, using language that connects criteria to evidence in the 
appraisal (Harmer, 2005).  
STAGE 3 - Give pupil feedback on their self-evaluations. The specific steps that can 
guide this stage are (Rolheiser, Ross, 2008): 

• provide comparative data,  
• talk about similarities and differences.  

Pupils' initial comprehension of the criteria and how to apply them are likely to be 
imperfect. Teachers need to help pupils reshape their understanding by arranging for 
pupils to receive feedback (from the teacher and themselves) on their attempts to 
implement the criteria. Having different sources provide data for comparison helps 
pupils develop accurate self-evaluations. Discussion regarding differences in data can 
prove most helpful (Harmer, 2005).  
STAGE 4 - Help pupils develop productive goals and action plans. The specific steps 
to guide this stage are as follows (Rolheiser, Ross, 2008): 

• pupils identify strengths/weaknesses based on comparative data,  
• pupils generate goals, 
• teacher guides pupils to develop specific actions towards their goals,   
• pupils goals and action plans are recorded.  

The most difficult part of teaching pupils how to evaluate their work consists of 
designing ways to provide support for pupils as they use self-evaluative data to set new 
goals and levels of effort. Without teacher’s help, pupils may be uncertain whether 
they have attained their goals. Teachers can also help pupils connect particular levels 
of achievement to the learning strategies they adopted and the effort they put. Finally, 
teachers can help pupils develop viable action plans in which feasible goals are made 
as a set of specific action intentions (Harmer, 2005).  
 

3. Findings of the Research 
The research was conducted in Preili secondary school No. 2 and Preili basic school 
No.1 among the pupils of form 8 and form 9. The total number of respondents was 67. 
The major research method was questionnaire. Quantitative analysis was used to 
interpret the results. There was researched the application of self-evaluation in various 
subjects at basic school.  
By summing up the results of the questionnaires provided to pupils, the author of the 
article made a comparison of the evaluation methods based on 10-point grading system 
in Preili secondary school No. 2 and Preili basic school No. 1 (see Figure 2). 
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Figure 2. Evaluation methods based on 10-point grading system 

 

As Figure 2 shows that most of the respondents mention control tests and independent 
work as the prevailing evaluation methods based on the 10-point grading system: 28% 
of pupils in Preili secondary school No. 2 and 77% in Preili basic school No.1 stress 
control tests and 8% of pupils in Preili secondary school No. 2 and 68% in Preili basic 
school No.1 stress independent work. As regards Preili secondary school No.2 a large 
part of pupils (36%) has no idea about evaluation methods. In their turn, some pupils 
of Preili basic school No.1 have also enlisted dictations, projects and tests as 
evaluation methods based on the 10-point grading system.  
Furthermore, Figure 3 provides a summary of the cases when teachers give no 
evaluation.  
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Figure 3. Cases when teachers give no evaluation 
 
According to the data provided in this figure the majority of pupils (47% of pupils in 
Preili secondary school No.2 and 90% in Preili basic school No.1) highlight as the top 
case the situation when there is no homework submitted. The second highlight for 
pupils (17% of pupils in Preili secondary school No.2 and 32% in Preili basic school 
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No.1) is the situation when someone is absent. The pupils of Preili secondary school 
No.2 have also enlisted the following cases: refuse to answer (19%), misbehave 
(11%), I don’t know (14%).  
In order to find out in which cases evaluation is not objective there is asked a question 
about the frequency of such situations. Figure 4 gives an insight into pupils’ answers.  
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Figure 4. Cases of non-objective evaluation   
 

Furthermore, Figure 4 provides a summary of the cases when teacher’s evaluation has 
not been objective. In Preili secondary school No. 2 the distribution of answers is as 
follows:  

• different grades for equal points – 39%, 
• influence of behavior on grades – 19%, 
• a teacher is biased – 8%, 
• maximum evaluation is 8 – 28%, 
• evaluation is objective – 22%.  

However, in Preili basic school No. 1 the distribution of answers is as follows:  
• different grades for equal points – 39%, 
• influence of behavior on grades – 58%, 
• a teacher is biased – 39%, 
• maximum evaluation is 8 – 42%, 
• evaluation is objective – 16%.  

Most of all pupils are dissatisfied with giving different grades for equal points, 
providing 8 as maximum evaluation and the influence of behavior on evaluation. Only 
22% of pupils in Preili secondary school No. 2 and 16% in Preili basic school No.1 
consider evaluation to be objective.  
In order to compare evaluation and self-evaluation, there was asked a question about 
the ways of using self-evaluation and their frequency.  
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Figure 5. Kinds of self-evaluation and their frequency  

 

As Figure 5 shows 32% of pupils mention grades as the most frequently used kind of 
self-evaluation, 16% of pupils say standard evaluation forms are used as well, 13% of 
pupils name oral self-evaluation. It is obvious that there is a lot of space for 
improvement in this field as self-evaluation is not used frequently as it is advisable, 
especially, if taking into consideration the fact of non-objective teacher’s evaluation in 
many cases.   
As the next issue there has been taken the frequency of using self-evaluation in various 
subjects. Figures 6 and 7 summarize this information.  
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Figure 6. Subjects where self-evaluation is used the most frequently (Preili 
secondary school Co.2)  

 
As Figure 6 shows the frequency of using self-evaluation by subjects in Preili 
secondary school No. 2 is as follows: 

• Russian and Latvian (20%), 
• Sports (19%), 
• History (13%), 
• Literature (11%), 
• Mathematics (7%), 
• Chemistry (6%), 
• Physics (4%). 
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It can be concluded that self-evaluation is the most frequently applied in the 
humanities (Languages, Literature, History) and less in exact sciences (Mathematics, 
Chemistry, Physics).  
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Figure 7. Subjects where self-evaluation is used the most frequently (Preili 

basic school Co.1) 
 

As Figure 7 reflects the frequency of using self-evaluation by subjects in Preili 
basic school No. 1 is as follows: 

• English (31%), 
• Biology (26%), 
• Chemistry (24%), 
• Mathematics (17%), 
• Russian (2%). 

Unlike the school mentioned above, it can be concluded that self-evaluation is quite 
equally applied in the humanities (Languages), natural sciences (Biology) and exact 
sciences (Chemistry, Mathematics). The difference mainly lies not in subjects, but in 
teachers’ approach to evaluation and specifically self-evaluation.  

Furthermore, pupils have also been requested to indicate the subjects where self-
evaluation is used the least frequently. These data are summarized in Figures 8 and 9.  
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Figure 8. Subjects where self-evaluation is used the least frequently  

(Preili secondary school Co.2)  
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As Figure 8 shows the least frequency of using self-evaluation by subjects in Preili 
secondary school No. 2 is as follows: 

• Chemistry (17%), 
• Mathematics (16%), 
• Sports (15%), 
• Russian (12%), 
• Visual Art (11%), 
• Music, Housekeeping (10%), 
• Biology (9%).  

It can be concluded that self-evaluation is the least frequently applied in exact sciences 
(Mathematics, Chemistry).   
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Figure 9. Subjects where self-evaluation is used the most frequently  

(Preili basic school Co.1) 
 
As Figure 9 reflects the least frequency of using self-evaluation by subjects in Preili 
basic school No. 1 is as follows: 

• Sports (24%), 
• Mathematics (23%), 
• Russian, Physics (15%), 
• Latvian (13%), 
• Geography (10%). 

It can be concluded that self-evaluation is least frequently applied in the Sports and 
Mathematics.  
Overall, it can be mentioned that the shift from teacher’s evaluation to the combination 
of teacher’s and self-evaluation in the teaching-learning process has been launched, 
but it is not completed yet as there are still a lot drawbacks such as insufficient 
application of criteria for object teacher’s evaluation and self-evaluation. Thus, pupils’ 
teaching-learning process is not sufficiently motivated by evaluation.  
 

Conclusion 
The results of the research show that most of the respondents mention control tests and 
independent work as the prevailing evaluation methods based on the 10-point grading 
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system: 28% of pupils in Preili secondary school No. 2 and 77% in Preili basic school 
No.1 stress control tests and 8% of pupils in Preili secondary school No. 2 and 68% in 
Preili basic school No.1 stress independent work. As regards Preili secondary school 
No.2 a large part of pupils (36%) has no idea about evaluation methods. Furthermore, 
there is no consistency in teachers’ evaluation. The majority of pupils (47% of pupils 
in Preili secondary school No.2 and 90% in Preili basic school No.1) highlight as the 
top case the situation when there is no homework submitted. The second highlight for 
pupils (17% of pupils in Preili secondary school No.2 and 32% in Preili basic school 
No.1) is the situation when someone is absent. Most of all pupils are dissatisfied with 
giving different grades for equal points, providing 8 as maximum evaluation and the 
influence of behavior on evaluation, thus making the final evaluation noin-objective. 
Only 22% of pupils in Preili secondary school No. 2 and 16% in Preili basic school 
No.1 consider evaluation to be objective.  
32% of pupils mention grades as the most frequently used kind of self-evaluation, 16% 
of pupils say standard evaluation forms are used as well, 13% of pupils name oral self-
evaluation. It is obvious that there is a lot of space for improvement in this field as 
self-evaluation is not used frequently as it is advisable, especially, if taking into 
consideration the fact of non-objective teacher’s evaluation in many cases.  It can be 
concluded that self-evaluation is the most frequently applied in the humanities and less 
in exact sciences. However, it is not a rule, sometimes the difference mainly lies not in 
subjects, but in teachers’ approach to evaluation and specifically self-evaluation. 
Overall, it can be mentioned that the shift from teacher’s evaluation to the combination 
of teacher’s and self-evaluation in the teaching-learning process has been launched, 
but it is not completed yet as there are still a lot drawbacks such as insufficient 
application of criteria for object teacher’s evaluation and self-evaluation. Thus, pupils’ 
teaching-learning process is not sufficiently motivated by evaluation.  
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TRAUCĒJUMIEM 

THE USE POTENTIALITIES OF MONTESORI PEDAGOGY 
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Abstract. Persons of average level defects of mental age have impediment of cognition, acting, 
speech and emotional sphere, they are not able to live singly and demand control and protection. One 
of the most important conditions is possibly fastest including these children in the process of 
systematical correction and education, thus achieving optimal development level. The basic condition 
and aspect that promotes the development of these children is their own activities and grownup’s 
cooperation with the child that demands big work, persistence, individual approach and optimism. 
Therefore the peculiarities of the activity of each child are investigated separately. The main effect 
parameters of pedagogical correction are prescribed.  
The M. Montesori system is available in nowadays special pedagogical establishment and it allows 
providing a qualitative education, if: 

-the special prepared, developing environment principle is taken into account, 
-the attention is paid to the development of the child’s sensitive periods, 
-the certain position of the teacher is taken into account.  

Key words: M. Montesori pedagogy, defect of average mental age, pedagogical correction, 
qualitative education. 

 

Ievads 
Cilvēkiem ar funkciju traucējumiem ir tāda pati vērtība kā pārējiem. Tā kā viens 

no svarīgākajiem valsts uzdevumiem ir nodrošināt savu iedzīvotāju tiesības saņemt 
kvalitatīvu izglītību, tad šis nosacījums ir attiecināms arī uz cilvēkiem ar speciālajām 
vajadzībām.  

Pārmaiņas pasaules civilizētajā sabiedrībā aizsākās 20. gadsimta sešdesmito 
gadu vidū, kuras noteica bērnu ar dažāda rakstura attīstības traucējumiem izglītības 
iestāžu darba pārkārtošanos un pilnveidošanos. Jaunās attieksmes pamatā bija 1948. 
gada 10. decembrī Apvienotās Nāciju Organizācijas (ANO) pieņemtās Vispārējās 
Cilvēku tiesību deklarācijas normalizācijas princips: personām ar garīgās attīstības un 
citiem funkciju traucējumiem ir tiesības augt un dzīvot kā pārējiem sabiedrības 
locekļiem. 

1993. gadā ANO Paraugnoteikumos izvirzīts mērķis – panākt personu ar 
funkcionāliem traucējumiem pilnīgu līdzdalību un vienlīdzību sabiedrībā. Šo personu 
integrācija sabiedrībā „izpaužas katra pilsoņa tiesībās un saistās ar cilvēka 
likumīgajām garantijām nodrošināt savas vajadzības un pieņemt lēmumus” (Dzīves 
apstākļu normalizēšana personām ar garīga un citiem funkcionāliem traucējumiem, 
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2003).. 
Tendence integrēt personas ar funkcionāliem traucējumiem sabiedrībā ir 

raksturīga arī Latvijā, īpaši pēdējā gadu desmitā. Valsts palīdzība cilvēkiem, kuriem ir 
īpašas vajadzības un ierobežotas attīstības iespējas, ir arī sava veida apliecinājums tās 
dzīves attīstības līmenim. LR Izglītības un zinātnes ministrijas Speciālās izglītības 
koncepcijā norādīts: sabiedrībai jāapzinās, ka cilvēku ar īpašām vajadzībām, tai skaitā 
arī ar smagu garīgu atpalicību, pakāpeniska iesaistīšana un līdzdalība sabiedrības dzīvē 
ir abpusēji vērtīgs ieguvums” LR IZM rīkojums Cr.388, 1997).. 

Latvijas speciālajās skolās kopš 1991./92. mācību gada sāk mācīt skolēnus ar 
smagiem intelektuālās attīstības traucējumiem. Ar šo mācību gadu Izglītības un 
Zinātnes ministrijā (IZM) ir noteikta skolēnu dalīšana apmācības līmeņos.  

Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas statistikas datiem 2007./2008. 
mācību gadā valstī kopumā ir 250 941 skolēni. Savukārt, skolās, kas īsteno tikai 
speciālās izglītības programmas (speciālās skolas), posmā no 1. līdz 12.klasei mācās 
9063 skolēni ar speciālajām vajadzībām (3,61% no kopējā izglītojamo skaita). Vēl 
1045 skolēni ar speciālajām vajadzībām mācās vispārizglītojošo skolu speciālajās 
klasēs (http://www.vsic.gov.lv). 

Pašlaik Latvijā ir 62 speciālās izglītības iestādes, un tajās mācās vairāk nekā 
9000 skolēnu. Šajās skolās atšķirībā no parastajām vispārizglītojošām iestādēm ir 
korekcijas un rehabilitācijas nodarbības, kādas parastās skolas bieži vien nevar 
nodrošināt (http://www.vsic.gov.lv). 

IZM ir izveidojusi speciālo skolu C līmeņa klasēm mācību plānu, kas ļauj brīvi 
regulēt katrai skolai individuāli stundu skaitu mācību priekšmetos, atbilstoši skolēnu 
individuālajām spējām un nepieciešamībai (http://izm.gov.lv). 

C līmeņa skolēnu intelektuālās attīstības traucējuma amplitūda ir ļoti plaša, 
skaidrs, ka visi skolēni nekad nesasniegs noteiktus mērķus, bet nedrīkst bremzēt 
skolēna attīstības virzīšanās procesu. 

Skolēns būs labāk motivēts mācīties, ja skolotājs stundās ievēros viņa 
personības īpatnības, attīstības līmeni un uztveres spējas. Tas sagādā papildus grūtības 
skolotājam, tomēr tas ir būtiskas efektīvas mācīšanās nosacījums. Skolotājam iejūtīgi 
un uzmanīgi jāpēta un jāseko līdzi katra bērna attīstības dinamikai, jāizvēlas atbilstošas 
mācību metodes, jāparedz katram skolēnam nepieciešamais laiks, jāsniedz vajadzīgais 
atbalsts, lai palīdzētu ikvienam skolēnam sasniegt izglītības mērķus.  

Internātpamatskolai šodienas kultūrsituācijā, kad netiek apmierinātas lielas 
skolēnu vecāku daļas primārās vajadzības (eksistences vajadzības, drošības 
vajadzības), kad sabiedrībā parādās tikumiska rakstura problēmas (noziedzība, 
alkoholisms, vardarbība pret bērnu, bērnu pamešana), ir jākļūst par bērna personības 
attīstības primāro faktoru, jo bieži ģimene nevar šīs funkcijas kvalitatīvi veikt. Šeit ir 
tā vide, kur bērns dzīvo – pietuvinātos ģimenes un skolas apstākļos; tā ir mācīšanās 
vide, ko veido cilvēki, lietas, fiziskā vide, audzināšanas līdzekļi. 

Marijas Montesori idejas ir iekarojušas pasauli XX gadsimta sākumā un ar 
jauno „pedagoģijas mesiju” tūkstošiem cilvēku tika iepazīstināti jau 1913. gadā  
(Stūrītis, 1932). 

Atsevišķi M. Montesori metodikas elementi XX gadsimta 20. –30. gados tika 
aprobēti Latvijā, bet neguva pietiekoši lielu atsaucību un uz daudziem gadiem tika 
aizmirsti un praktiski neizmantoti. Pašlaik šī metode ir kļuvusi par elitāru mācību 
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veseliem bērniem un ir viena no visvairāk izplatītākajām bērnu mācīšanas metodēm 
pasaulē. 

Ir svarīgi atzīmēt, ka iemācīšanās šeit balstās uz: 
• paša bērna individuālo darbu, 
• brīvību, kuru viņš izmanto organizētajā individuālajā darbā, 
• bērna spēju koncentrēt uzmanību individuālajam darbam. 

Strādājot speciālā internātpamatskolā, jau vairāk nekā piecus gadus autore 
izmanto dažādus M. Montesori didaktiskos materiālus un metodikas pamatprincipus, 
pakāpeniski padziļinot teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī dalās pieredzē. 
Autore vēlētos, lai šī metodika attīstītos Latvijas speciālajās skolās un būtu interesanta 
speciālās izglītības skolotājiem, tāpēc referāta mērķis: izpētīt M. Montesori 
metodikas izmantošanas iespējas skolēniem ar vidēji smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem. 

 

Skolēni ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem 
Skolēni ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem lielākoties iekļaujas 

„apmācāmo” kategorijā (Liepiņa, 2003). Viņu mācīšanās temps ir lēns, sapratnes 
līmenis ievērojami ierobežots. Fiziski viņi ir neveikli, ar sliktu motoro koordināciju. 
Viņi spēj apgūt pašaprūpes iemaņas, adekvāti kontaktēt, spēj mācīties. Psiholoģe 
Skaidrīte Liepiņa norāda, ka garīgās attīstības traucējumus raksturo tas, ka ir 
deformēta visu to psihisko procesu norise, kas ir pamatā izziņas darbībai, raksturīgas 
dziļas novirzes gan sajūtu un uztveres, gan arī atmiņas, iztēles un domāšanas attīstībā” 
(Liepiņa, 2003). Bērnam ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem sajūtu 
rašanos, to diferencēšanu un atbildes reakciju apgrūtina traucējumi centrālās nervu 
sistēmas darbībā, it īpaši analizatora smadzeņu garozas daļā, t.i., tajos analizatoru 
smadzeņu centros, kur no atbilstošo perifēro sajūtu orgānu receptoriem nonāk 
uzbudinājums. Izziņas procesu īpatnības bērniem ar vidēji smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem pētījuši daudzi speciālie pedagogi un psihologi: S. Liepiņa, S. 
Rubinšteina, L.S. Vigotskis, R. Vīgante, u.c. 

Vispārīgu priekšstatu par skolēnu ar vidēji smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem sniedz tabula, kurā ir apkopotas iepriekšminēto speciālo pedagogu un 
psihologu atziņas un autores novērojumi praktiskajā darbā ar skolēniem, kuriem ir 
vidēji smagi garīgās attīstības traucējumi (1.tabula). 

 
1. tabula 

Skolēnu ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem raksturojums 
 

Psihiskais process Skolēni ar vidēji smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem 

Sajūtas Sajūtas ir neatbilstošas situācijai. Ir pavājināta spēja sajust, 
kas bieži saglabājas visu mūžu. Bieži traucēta redzes un 
dzirdes analizatoru sintētiskā darbība. Viņi ilgāk par 
vienaudžiem neatšķir krāsas, neorientējas garšas, ožas, 
kustību sajūtās. Sajūtas var pazemināties vai paaugstināties 
atkarībā no adaptācijas nepieciešamības. Sajūtas ir jātrenē, to 
veikt vēlams konkrētā situācijā, uztvere bez pedagoģiskā 
atbalsta neveidojas. 



 

 

 

83 

Uzmanība Koncentrēt uzmanību spēj īslaicīgi, to bieži ietekmē ārējie 
apstākļi. Raksturīgs patvaļīgās uzmanības vājums, izklaidība. 
Grūtības sagādā pārslēgšanās no viena darbības veida uz 
otru. Uzmanība attīstās spilgtu iespaidu ietekmē, dominē 
netīšā uzmanība. 

Atmiņa Ļoti vāja atmiņa, iegaumē lēni, ir nepieciešama daudzkārtēja 
atkārtošana. Traucēts ir gan iegaumēšanas, gan saglabāšanas, 
gan reproducēšanas process. Pietiekošā līmenī attīstīta 
mehāniskā atmiņa, atmiņa balstās uz asociatīvām izjūtām. 

Valoda Vispārējā valodas sistēmas nepietiekama attīstība, būtiski 
izrunas traucējumi, agramatismi. Aktīvais vārdu krājums 
ierobežots, frazioloģija nabadzīga, runa dažreiz aprobežojas 
ar atsevišķu priekšmetu nosaukšanu Ja ir apgūta lasītprasme, 
tai ir mehānisks raksturs. 

Domāšana Loģiskā domāšana ļoti vāja, zema abstrahēšanās un 
vispārināšanas spēja. Priekšmetu salīdzināšanās izmanto 
nejaušas, nebūtiskas pazīmes. Patstāvīgu spriedumu nav, 
dažkārt lieto no citiem aizgūtus vārdus. Traucēta uzskatāmi 
praktiskā domāšana. Domāšana ir gausa, grūti ir pārslēgties 
no viena darbības veida uz otru. Pedagoģiskās darbības 
rezultātā veidojas atsevišķi domāšanas procesi, balstoties uz 
uzskatāmi – praktisko domāšanu. 

Iztēle Dominē netīšā iztēle, kas bieži saistīta ar organiskām 
vajadzībām. Iztēles priekšstati var radīt neadekvātu, 
neaprēķināmu, vai pat bīstamu bērna rīcību. Jauni tēli 
veidojas uz konkrētas situācijas un konkrētu piemēru, 
priekšmetu pamata. 

Emocijas Emocijas pakārtotas sajūtām un stereotipiem, izraisa 
galvenokārt, organisku vajadzību apmierināšana vai ne 
apmierināšana. Impulsīvās emociju izpausmes grūti 
ietekmēt, tās var būt ekspansīvas, kad bērns nav 
nomierināms, pārslēdzams uz citu darbības veidu vai arī 
grūti vispār izraisīt viņā emocijas. Dažreiz emocijas 
neadekvātas situācijām. Raksturīga ir emociju pāreja no 
vienām uz galēji pretējām. Pedagoģiskās darbības rezultātā 
veidojas kulturālas emociju izpausmes. 

Griba Griba pakārtota situatīvu vajadzību un vēlmju 
apmierināšanai. Patvaļīgai, mērķtiecīgai darbībai nav gatavs, 
nav spējīgs domās izvirzīt mērķi, nevar izvēlēties darbības 
paņēmienus, kārtību, veidot domās plānu. Vairāk rīkojas pēc 
vārdiskas vai konkrētas situatīvas instrukcijas. Viņiem nav 
patstāvības, izlēmības, novērojama mehāniskā atdarināšana. 

 
Korekcijas iespējas agrāk un šodien 

Speciālās izglītības pamatnostādnes Latvijā ir noteiktas, pamatojoties uz 
Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu un 
Speciālās izglītības koncepciju, ko apstiprinājusi LR Izglītības un zinātnes ministrija 
(LR IZM rīkojums Cr.388, 1997). Speciālās izglītības attīstības realizēšanai ir izstrādāti 
noteikumi (http://www.izm.gov.lv). LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 490, 11. 20. 
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2001.) par izglītojamo uzņemšanu speciālajās izglītības iestādēs, kā arī apstiprinātas 
īstenojamās mācību programmas un prasības to realizācijas nodrošināšanai dažādu 
līmeņu klasēs.  

Bērni ar garīgās attīstības traucējumiem mācās speciālajās internātpamatskolās 

vai speciālajās pamatskolās. Latvijā bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem 
izglītošana notiek atbilstoši A, B, C līmenim. A un B līmeņa izglītojamiem ir viegli 
garīgās attīstības traucējumi, C līmeņa izglītojamiem ir vidēji smagi vai smagi garīgās 
attīstības traucējumi. Skolā mācās arī bērni ar kombinētu primāro traucējumu. Bērniem 
ar garīgās attīstības traucējumiem ir paredzēta speciālā izglītība –„adaptēta vispārējā 
un profesionālā izglītība” (Montesori, 1987).  

Vajadzība viņus mācīt radās ar 17. gadsimta dižā pedagoga Jana Amosa 
Komenska (1592 – 1670) ideju– „no cilvēciskās izglītības nevar izslēgt nevienu, 
izņemot necilvēku” (Komenskis, 1992) un sāka realizēties ar sabiedrības vēlmēm sevi 
pasargāt no antisociāliem elementiem: „Atveriet palīgskolas un jūs slēgsiet cietumus!” 
(Didro) Visā pasaulē attīstījās speciālā pedagoģija, veidojās speciālas mācību iestādes. 
Šis process aizsākas arī Latvijā, kad 1854. gadā surdopedagogs no Kēnigsbergas 
Frīdrihs Placs Rīgā nodibināja „iestādi idiotiem” (Kravalis, 1997). Tā bija privāta un 
maksas iestāde, kas apkalpoja tikai dažus cilvēkus. 1868. gadā iestādes vadību 
pārņēma Terēze Placs, kas šo iestādi paplašināja un pārveidoja par pansionātu 
epileptiķiem un garīgi atpalikušajiem. Ar J. A. Komenska atziņām sasaucas skolotāja 
J.Stūrīša domas, ka „tomēr ir iespējams daudz ko darīt šo nelaimīgo bērnu labā; ir 
iespējams atvieglot viņiem smago, likteņa uzkrauto nastu; ir iespējams tiem piešķirt 
godīga pilsoņa dzīves ceļu, kaut arī šaurāku” (Speciālās izglītības attīstības 
koncepcija, 1997). 

Ir jau pierādījies, ka arī cilvēki ar zemām prāta spējām, attiecīgi apmācīti, spēj 
apgūt daudzus civilizācijas sasniegumus, pie tam šis process ir atgriezenisks; jaunu 
prasmju un iemaņu veidošanai ir liela ietekme uz cilvēka attīstību. Bērniem ar garīgās 
attīstības traucējumiem raksturīgas tādas pašas attīstības likumības kā viņu 
vienaudžiem, taču vienlaicīgi šo procesu ietekmē bojājuma rezultātā radusies 
bioloģiskā nepilnvērtība. Ievērojamais psihologs L.Vigotskis uzsver, ka ir nepareizs 
secinājums, ka bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem visas psihes īpatnības ir 
atkarīgas tikai no fakta, ka bojāta galvas smadzeņu darbība. Viņš uzsver, ka augstāko 
psihisko funkciju – domāšanas, loģiskās atmiņas, valodas, iztēles gribas, pašapziņas 
nepietiekamība ir sekundāras novirzes, kuras padodas korekcijas darbam (Виготский, 
1983). Tas nenozīmē, ka ir iespējama bezgalīga skolēna ar garīgās attīstības 
traucējumiem attīstība, bet gan to, ka nevar nospraust robežas bērna iespējām 
attīstīties. Pārzinot skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem attīstības īpatnības, 
mācību līmeni un ievērojot bērnu vecumposmu kopīgās iezīmes var gan sekmīgi 
realizēt mācību procesu, gan vecināt šo skolēnu attīstību un to nepilnību korekciju. 
Izglītības mērķi sniedzas tālāk par vienkāršu zināšanu apguvi un ir saistīti ar 
personības kā vienota veseluma attīstību. Pazīstamā Latvijas psiholoģe S.Liepiņa 
atzīmē, ka nozīmīgākais personības komponents ir tās virzība. Tas iekļauj sevī 
motīvus, vajadzības, intereses un izpaužas personības aktivitātē (Liepiņa, 1991). 
Krievu psihologs S.Rubinšteins uzsver domu, ka mācīšanās, darba un citu darbību 
motīvi skolēnam ir zināmi, kaut arī ne pārāk dziļi, bet tie nav kļuvuši par viņa 
personīgajiem motīviem, kas izriet no viņa vajadzībām (Рнбинштейн, 1979). 
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Skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem ne tikai pirmskolas vecumā, bet arī 
skolas vecumā ir „ļoti zems motīvu apzinātības un savstarpējās saskaņotības līmenis, 
šo audzēkņu motīvi parasti ir vienpusīgi, pamatoti šauri organiskās vajadzībās” 
(Liepiņa, 1991). Daudz ilgāk kā citiem skolas bērniem, skolēniem ar garīgās attīstības 
traucējumiem mācību procesā dominē ziņkārība, lai viņus aizrautu nepieciešama 
interesanta un spilgta uzskate, interesanti darbības veidi, rotaļa. Stabilas izziņas 
intereses šiem skolēniem pat vecākajās klasēs veidojas reti. S.Liepiņa apgalvo, ka šo 
bērnu attīstība notiek pēc tām pašām likumībām kā normāla bērna attīstība, „atšķirības 
ir konstatējamas tikai psihisko norišu dinamikā, attīstības tempā un, diemžēl arī gala 

rezultātos” (Liepiņa, 1991). 
 

2. tabula 
Korekcijas – kompensācijas iespējas skolēniem ar vidēji smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem 
�osacījumi korekcijas – 
kompensācijas darba 
veikšanai 

Korekcijas – kompensācijas 
virzieni mācību un 
audzināšanas procesā 

�oteikumi korekcijas – 
kompensācijas 
organizēšanai 

skolēnu īpatnībām atbilstoša 
mācību procesa organizēšana 

jutekliskās un verbālās 
pieredzes precizēšana, 
paplašināšana un 
sistematizēšana 

skolēnu izpēte tuvākās un 
aktuālās attīstības zonas 
noteikšanai 

skolēnu īpatnībām atbilstoša 
darba režīma organizēšana 

traucējumu novēršana 
emocionālajā, gribas un 
sociālās uzvedības 
motivācijas sfērā 

emocionālā komforta un reālā 
diskomforta radīšana 

skolēnu īpatnībām atbilstoša 
atpūtas režīma organizēšana 

sabiedrības prasībām 
atbilstošas sociālo vajadzību, 
kā arī materiālo, intelektuālo, 
ētisko un estētisko vērtību 
sistēmas izveide 

darbības motivācijas un 
paškontroles spēju veidošana 
skolēniem  

labvēlīgs, skolēnu aktivitāti 
un pašapziņu rosinošs 
mikroklimats 

domāšanas operāciju 
(analīzes un sintēzes, 
vispārināšanas, abstrahēšanas 
un konkretizēšanas u.c.) un 
valodas attīstīšana  

aizsargājošā režīma iespējami 
maksimālā ievērošana 

garīgās attīstības traucējumu 
psiholoģiski – pedagoģiskās 
korekcijas saistība 

kustību koordinācijas, 
konkrētos darbības veidos 
nepieciešamās ritma izjūtas 
(un tml. ) attīstīšana 

pedagoģiskā personāla un 
vecāku sadarbība 

didaktikas principu 
ievērošana (katra kļūda 
speciālajā skolā rada 
smagākas sekas turpmākajā 
pedagoģiskajā darbā ) - 
uzskatāmība, pēctecība, 
individuāla pieeja u. c. 

individuālās traucējuma 
struktūras ainai raksturīgo 
izziņas darbības traucējumu 
pārvarēšana un 
kompensēšana 

pedagoģiskās palīdzības un 
atbalsta nodrošināšana visiem 
skolēniem 

 

Rezumējot literatūras izpētes rezultātus un saistot to kopā ar novērojumiem 
praktiskajā darbā ar skolēniem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības 



 

 

 

86 

traucējumi, tiek noteikti sekojoši nosacījumi korekcijas – kompensācijas darba 
veikšanai, korekcijas – kompensācijas virzieni mācību un audzināšanas procesā un 
noteikumi korekcijas – kompensācijas organizēšanai (2.tabula). 

Tātad pastāv divi speciālās palīdzības sniegšanas veidi – speciālās izglītības 
iestādēs un speciālā palīdzība bērniem vispārizglītojošajās skolās. Tāda ir 
patreizējā realitāte, uz kuras fona noris pētījums Rīgas 1. speciālajā 
internātpamatskolā, mācību darba ietvaros ar bērniem, kuriem ir garīgās attīstības 
traucējumi. 

 

Marijas Montesori metodikas priekšrocības speciālās izglītības iestādē 
Marijas Montesori filozofijas un metodikas mērķis ir iepazīstināt bērnus ar 

apkārtējo pasauli un dabu, caur kuru izjust, uztvert un saprast savas cilvēciskās būtības 
likumus. Pasaulē Marijas Montesori pedagoģija devusi ierosmi arī darbam ar bērniem, 
kuriem ir garīgās attīstības traucējumi. „Dublinā ir izveidots speciāls Montesori kurss 
slimnīcas bērniem to garīgai rosināšanai un līdz ar to arī fiziskās kondīcijas 
uzlabošanai (Dominican Convent – Hill, Blackrock, Dublin ). Montesori iestādes 
skolēniem ar speciālām vajadzībām ir ASV, Anglijā, Francijā, Itālijā un Vācijā, īpaši 
Ziemeļreinā – Vestfālenē” (Helminga, 2006). 

Bērnu ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem mācību un 
audzināšanas darbs Latvijā atrodas krustcelēs, kad tiek sastādītas individuālās mācību 
programmas, kuru realizācija dažkārt nevar notikt materiālu apsvērumu dēļ. Problēmas 
speciālā skolā sagādā mācību grāmatas un mācību līdzekļi, bet skolēnu ar vidēji 
smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem skaitam ir vērojama tendence 
pieaugt . 

Laika posmā no 01.09.2004. līdz 31.05.2006 tiek veikts eksperimentālais 
pētījums Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā, kuram tiek izvēlēti 5 skolēni ar vidēji 
smagu garīgo atpalicību, kuri mācās minētās skolas 7.C klasē. Nelielo respondentu 
skaitu noteica gan tas, ka ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 (2005.gada 
27.septembrī) (http://www.likumi.lv/doc) un Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas 
nolikuma 4.6.punktu klasēs, kurās mācās bērni ar vairākiem smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem, noteikts ierobežots skolēnu skaits (skolēnu skaits šajās klasēs ir ne 
mazāks kā 4 bērni un ne lielāks kā 6). Nelielo skaitu nosaka arī sarežģītie un 
daudzveidīgie traucējumi, kuru korekcija prasa lielu darbu, neatlaidību, individuālu 
pieeju un optimismu.  

Secinājumi, kas izdarīti eksperimenta sākumā: 
• dziļi CNS bojājumi ir radījuši arī dziļus muskuļu motorikas traucējumus; 
• vispārējā un sīkā motorika ir vāji attīstītas; 
• trūkst darbības mērķtieksmes; 
• neatbilstošs ir darbības pašvērtējums, nekritiska attieksme pret darba rezultātu; 
• darbībā vērojama hiperaktivitāte ar ātru, paviršu darbu, vai arī hipoaktivitāte ar 

lēnu darbību; 
• pedagogiem pamatā nepieciešams strādāt ar katru bērnu individuāli, jo frontāls 

darbs iespējams ne ilgāk par 2 – 3 minūtēm, pie tam visai klasei teikto, vairums 
bērnu neattiecina uz sevi; 

• kustību atmiņa veidojas lēni, nav izveidojušās kustību prasmes un iemaņas darbā ar 
dažādiem mācību līdzekļiem (zīmuli, flomāsteru, grieznēm, otu u. c.). 
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Korekcijas darbs klasē tiek veikts, ievērojot iepriekšminētos nosacījumus 
korekcijas – kompensācijas darba veikšanai. 

 

3.tabula 
Viena skolēna ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem prasmes un 

iemaņas attīstības līmenis mācību priekšmetos eksperimenta sākumā un beigās 

Prasmes 
Nr 

Dzimtās val. 
prasmes 
līmenis 

sākumā/beigās 

Sporta 
prasmes 
līmenis 

sākumā/beigās 

Aritmētikas 
prasmes 
līmenis 

sākumā/beigās 

Rokdarbu un 
vizuālās 
mākslas 
prasmes 
līmenis 

sākumā/beigās 

Pašapkalpošanā
s 

prasmes līmenis 
sākumā/beigās 

11 1/4 1/4 1/2 1/4 1/4 
22 1/3 1/3 1/3 1/2 1/3 
33 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 
44     1/2 1/2 1/2 1/2 1/3 
55 1/3 1/3 1/2 1/2 1/3 
66 1/1 1/2 1/1 1/2 1/2 
77 1/1 1/1 1/1  1/3 
88 1/1 1/3 1/1  1/2 
99 1/2 1/3 1/1  1/3 
110 1/2 1/4 1/1  1/3 
111 1/2 1/1 1/2  1/2 
112 1/2  1/1  1/1 
113 1/1  1/2   
114   1/2   
115   1/1   
116   1/1   

 

Medicīnas dokumentu izpēte un bērnu novērojumi, ļauj secināt, cik liela vērība 
nodarbībās un ikdienas dzīvē jāveltī individuālajām nodarbībām. Par pedagoģiskās 
korekcijas galvenajiem iedarbības parametriem tiek izvēlēti – domāšana, valoda, 
sociālā uzvedība un motorika, kas ir savstarpēji saistīti atgriezeniskā mijiedarbībā. 
Korekcijas darbs klasē norit gan mācību, gan audzināšanas darba ietvaros speciāli 
sagatavotā attīstošā vidē, kurā bērns pats var izvēlēties nodarbības un veidot savus 
sabiedriskos kontaktus. Bērni tiek iepazīstināti ar galvenajiem M.Montesori praktiskās 
dzīves, sajūtu, valodas un matemātikas vingrinājumiem, pēc tam ar to variantiem. 
Katram materiālam tiek izstrādātas „Darba lapas”, kurās tiek atzīmēts ikdienas skolēna 
darbs un vērtējums. „Darba kartēs” tiek atspoguļotas apgūstamās prasmes un iemaņas 
katram bērnam individuāli visos mācību priekšmetos, kas tiek papildinātas, ņemot vērā 
bērna individuālo attīstību un pieredzi (http://vsic.gov.lv). Apgūstot prasmes un 
iemaņas, skolēni ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem tiek vērtēti pēc 
pieciem līmeņiem:  
1. līmenis – darbs pie atbilstošā vingrinājuma iesākts, bērns ar vingrinājumu 

iepazīstināts; 
2. līmenis – darbs apgūšanas procesā – skolēns darbojas ar skolotāja palīdzību; 
3. līmenis - darbs apgūšanas procesā - skolēns spēj daļēji darboties patstāvīgi; 
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4. līmenis – darbs pabeigts tiek ar skolotāja palīdzību; 
5. līmenis – darbs tiek pabeigts patstāvīgi. 

Pamatojoties uz šiem rezultātiem, kuri tiek apkopoti tabulās, var izsekot katra 
bērna attīstības gaitai eksperimenta sākumā un beigās (3.tabula). 

Pēc konstatējošā pētījuma, strādājot ar šo materiālu, var skolēnam izstrādāt 
tālākā darba uzdevumus.  

Salīdzinot rezultātus pirms un pēc eksperimenta var secināt, ka attīstībai piemīt 
dinamisks, augošs raksturs. 

 

Secinājumi 
Sasniegtajam rezultātam ir praktiska nozīme, jo šīs nodarbības sniedz bērniem 

ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem atslēgu uz pasauli, kas atver sev 
jaunas robežas un pasaules dimensijas. Zināšanas, kas tiek apgūtas ar M.Montesori 
didaktisko materiālu palīdzību, būs pielietotas un izmantotas bērna esošajā apkārtnē. 
Bērns ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem normalizē sevi – viņa garīgais 
potenciāls aug, iespējas koncentrējas un paplašinās. Saiknes starp viņa iekšējo un ārējo 
pasauli padziļinās un nostiprinās, pamostas viņa “es”. Viņš kļūst neatkarīgāks, jo: 
• attīstās bērna individualitāte, neatkarība; 
• paaugstinās intelektuālais, garīgas un fiziskais attīstības līmenis; 
• bērnam veidojas pašapziņa, pašnovērtējums un pārliecība par saviem spēkiem; 
• bērni ar vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem būs spējīgi elementāri 

nodrošināt savas vajadzības. 
Novitāte atklājas atsevišķu M.Montesori vingrinājumu izmantošanā bērnu ar 

vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem korekcijas – rehabilitācijas darbā. 
Pētījums apstiprina M.Montesori vingrinājumu izmantošanas nozīmi skolēna ar 

vidēji smagiem garīgās attīstības traucējumiem vispārējās attīstības sekmēšanā. Pie 
tam gan teorētiskie, gan praktiskie pētījumi padziļina speciālo pedagogu zināšanas šajā 
jomā. 
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Abstract. The article deals with professional development of prospective teachers. Concepts of 
independence, autonomous work, professional autonomy and professional independence of 
prospective teachers are relieved. Qualitative study reveals mentors’ opinions about strong and weak 
sides of readiness of prospective teachers to professional practice, opportunities to develop 
professional autonomy of prospective teachers. 
Key words: independence, autonomous work, professional autonomy, professional autonomy of 
prospective teachers. 
 

Ievads 
Personorientētās profesionālās izglītības konceptuālās nostādnes paredz studenta 

subjektīvu aktivitāti, kurš pats veido sevi un savas mācības. Profesionālās izglītības 
efektīvas organizācijas kritēriji ir personības un profesionālās attīstības rādītāji. 
Orientācija uz studenta personības individuālo attīstību nosaka pašnoteikšanās, 
pašizglītības, patstāvības un pašizpausmes nozīmību studiju un profesionālajā darbībā. 
Studijas rada unikālu iespēju studentu un docētāju sadarbībai un līdzattīstībai. 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 
profesionālajai attīstībai, savlaicīgas palīdzības nodrošināšana (Зеер, 2006). 
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). 

Pētījuma problēmu nosaka sabiedrībā vērojamās pretrunas starp izglītībai 
izvirzītajiem mērķiem un to realizāciju pedagoģiskajā procesā, skolotāja specialitātes 
studentu un absolventu nepietiekošās prasmes sekmīgai patstāvīgai pedagoģiskajai 
darbībai, absolventu nevēlēšanās strādāt skolotāja specialitātē, jauno skolotāju izvēle 
mainīt nodarbošanos, aizejot no skolas. Kā iemesli šeit ir gan studentu nepārliecinošā 
attieksme par izvēlētās profesijas atbilstību savām vēlmēm, bažas par nepietiekošajām 
profesionālajām prasmēm uzsākot patstāvīgu pedagoģisko darbību, gan arī no 
skolotāja pieprasītais augstais darba kvalitātes un atbildības līmenis.  

Tādējādi skolotāju izglītības procesā svarīgi aktualizēt studentu, docētāju, 
prakses vadītāju izpratni par topošā speciālista profesionālo virzību, kas ietver 
teorētiskās un praktiskās sagatavotības vienotību un mērķtiecīgā darbībā sekmēt 
studentu profesionālās patstāvības attīstību pedagoģiskajā praksē.  
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Šādā kontekstā raksta mērķis ir pētīt topošo skolotāju profesionālās patstāvības 
izpausmes pedagoģiskajā praksē, balstoties uz skolotāju prakses vadītāju atziņām, 
apkopot ieteikumus studentu profesionālo prasmju attīstībai studiju procesā. 
 

Jēdzienu patstāvība, profesionālā autonomija un profesionālā patstāvība 
skaidrojums 

Lai noteiktu profesionālās patstāvības būtību, tās ietekmējošos faktorus un 
izpausmes rādītājus, patstāvība tiek skatīta gan kā īpašība, gan kā profesionālā iezīme, 
darbības veids un mācību darba organizācijas forma (1.att).  

Š.Amonašvili uzskata, ka būt patstāvīgam savā darbībā nozīmē mācēt izvirzīt 
sev mācību uzdevumu, pašam veidot tā veikšanas plānu, bet pēc tam veikt šo 
uzdevumu (Amonašvili, 1988). 

 

 
1.att. Patstāvības izpausmes veidi 

 

Patstāvīgums – rakstura īpašība, kas izpaužas kā uzskatu brīvība, domu un 
rīcības neatkarība no citiem, citu uzskatiem, rīkojumiem, ietekmes, arī – kā 
pašiniciatīva (angl. – independence, self –dependence) (Pedagoģijas terminu 
skaidrojošā vārdnīca, 2000). Filosofijas aspektā patstāvība- (pats) skatīta kā cilvēka 
attīstības posms, kuru periodiski jāpārvar dzīvesdarbības gaitā (Философский 
словарь). Patstāvība ir integratīva personības īpašība, kas izpaužas iniciatīvā, 
kritiskumā, adekvātā pašvērtējumā, atbildībā par savu darbību un uzvedību. Personības 
patstāvība saistīta ar aktīvu domāšanu, jūtu, gribas darbību, kas veido divpusēju saikni: 
1) domāšanas un emocionālo procesu attīstība, kas ir nosacījums patstāvīgiem 
spriedumiem un darbībai; 2) patstāvīgas darbības gaitā radušies spriedumi un rīcība, 
kas nostiprina un veido spēju ne tikai pieņemt apzināti motivētas darbības, bet arī 
panākt pieņemto lēmumu sekmīgu izpildi pārvarot iespējamās grūtības. 

Personības jēdziens nav atdalāms no brīvības un patstāvības jēdziena. Jēdzieni 
pašvadība, pašnoteikšanās, pašregulācija ieņem nozīmīgu vietu zinātnēs par cilvēku. 
Šajos procesos veidojas un realizējas cilvēka radošās potences, tiek sasniegta esības 
pilnība. I.Kons (Кон, 1984) 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, vadīties dzīvē pēc saviem personiskajiem stimuliem. Otra dimensija 
attiecas uz subjektīvo realitāti, nozīmē spēju saprātīgi rīkoties ar savām izvēles 
tiesībām un paredz mērķtiecību, pakāpenību un gribas izpausmes ceļā uz 
sasniegumiem. Patstāvīgs cilvēks prot hierarhizēt savus mērķus, spējīgs sekmīgi 

PATSTĀVĪBA Personības īpašības 

Mācību darba organizācijas forma 
 

Profesionalitātes rādītājs 
(Profesionālā autonomija) 
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kontrolēt ne tikai ārējos apstākļus, bet arī savas tieksmes. I.Kons analizējot patstāvību 
saista to ar pretējo patstāvībai - komformisma jēdzienu.  

Pedagoģijā patstāvības jēdziens tiek aktualizēts saistībā ar indivīda prasmi 
mācīties, veikt patstāvīgu mācību darbību (self-directed learning, autonomous work), 
kas ir nozīmīgs mācību procesa mērķis un rezultāts. Izziņas patstāvības problēmu un 
tās sakarus ar aktivitāti savos darbos skatījuši  G.Rudzītis (1999), P.Pidkasistijs 
(Пидкасистый, 1972), S.Brukfīlds (Brukfield, 1986), P.Kendijs (Candy, 1987), 
L.Gesters (Gesther, 1988), L.Vigotskis (Vygotsky, 1986) u. c. 

Kā atzīmē L.Vigotskis (Vygotsky, 1986), patstāvīga mācīšanās ir nozīmīga 
„augstākajai prāta darbībai”, tas ir „domāšanas līdzeklis”.  

G.Grovs (Grow, 1996) pašnoteiktu mācīšanos attiecina uz patstāvības pakāpi, 
ko indivīdi ieņem noteiktā mācību situācijā. Viņš patstāvību raksturo gan kā personas 
īpašību, kas attīstās pakāpēs, gan kā reakciju uz noteiktu situāciju.  

Patstāvīgais darbs ir augstākā mācību darbības forma, kurā veidojas subjektīvā 
pozīcija, personības attieksme pret veicamo uzdevumu, svarīgas profesionāli 
nozīmīgas īpašības: iniciatīva, patstāvība, atbildība, radošums, profesionālā 
kompetence. 

Profesionālajā jomā patstāvība ir pakāpiens uz patstāvīgu, neatkarīgu, brīvu 
darbību profesionālo pienākumu izpildē. Patstāvība ir spēja bez citu palīdzības veikt 
kādu uzdevumu, pieņemt lēmumu. Patstāvība veidojas darbībā (Сластенин, 2002). 

Izglītības dokumentos un profesionālās darbības pētījumos sastopams jēdziens 
profesionālā autonomija. Skolotāja profesionālās autonomijas skaidrojums nav 
viennozīmīgs. McGrath (2000) izdala divas skolotāja autonomijas formas. Vienu var 
aprakstīt kā pašvadītu profesionālo attīstību, kas raksturo skolotāju kā pētnieku 
(Stenhouse, 1975), novērtējot darbības pētījumu (Kemmis&McTaggart, 1982, 1988; 
Hopkins, 2002; Cunan, 1989; Wallace, 1998) un reflektīvas prakses lomu (Wallace, 
1991) viņa darbībā. Otra skolotāja autonomijas forma tiek definēta kā brīvība no citu 
kontroles, ko var kompromitēt makro ierobežojumi (radušies ārpus institūcijas, kurus 
skolotājs nevar ietekmēt). Skolotāja autonomiju mācīšanā un vērtēšanā nosaka viņa 
profesionālisms, kas ietver ne tikai speciālās zināšanas un prasmes, bet arī augsta 
līmeņa profesionālo atbildību. Tāds skolotājs plānos, vēros, kritiski vērtēs un koriģēs 
savu mācīšanos un rīcību (Freire, 1998; Rubene, 2004), patstāvīgi izlems, kas ir 
pareizi vai nepareizi konkrētā situācijā (Husu, 2003). 

Zinātnieku (Barfield, A., Ashwell, T., Carroll, M., Collins, K., Cowie, C., 
Critchley, M., Head, E., Cix, M., Obermeier, A. & M.C. Robertson, 2001) diskusijā 
izteiktas vairākas skolotāja autonomiju raksturojošas iezīmes. Tās ir: komunikācijas 
prasmes; institucionālas zināšanas, lai ievērotu  mācīšanas un mācīšanās 
ierobežojumus; gatavība saskarties ar institucionālām barjerām sociāli piemērotā ceļā, 
izmantojot tās pozitīvām pārmaiņām; mūžizglītība indivīdam labākajā veidā un 
apjomā; refleksija par mācīšanas procesu un vidi; skolēnu autonomijas paaugstināšana, 
atbildības pārnešana no skolotāja uz skolēnu. 

Ņemot vērā studenta kā pedagoģiskās darbības subjekta lomas specifiku, veicot 
prakses uzdevumus, atbilstošs ir I.Žoglas (2001) apgalvojums, ka didaktiskā procesa 
subjekts ir aplūkojams potenciāli – mācoties viņš apgūst patstāvību un iemācās 
pašregulēt savu darbību, saskarsmi, uzvedību sabiedrībā. Studentu sākotnējās 
profesionālās pieredzes veidošanās un attīstība pedagoģiskajā praksē balstās uz katra 
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individuālo priekšstatu par skolotāja darbu, vispārīgo prasmju potenciālu, studijās 
apgūto profesionālo zināšanu un prasmju kopumu. Nozīmīgi aspekti profesionālās 
patstāvības attīstībā un tās apzināšanā ir sadarbība ar prakses vadītāju, kurš sekmē 
studenta profesionālo prasmju aktualizēšanu saistībā ar skolas vidē veicamajiem 
prakses uzdevumiem. Studentu profesionālās patstāvības noteikšanai izvirzītie kritēriji 
atbilst skolotāja profesionālās darbības funkcijām un to veikšanai nepieciešamajām 
prasmēm. Tās ir reflektīvās, organizatoriskās un komunikatīvās prasmes (Strode, 
2007). 

 

Pētījuma metodika 
Kvalitatīvā pētījuma veikšanai izmantota strukturētās intervijas metode.  
Šī pieeja pieņem, ka internālo struktūru vissvarīgākais aspekts ir katras 

personas individuālās vēstures reprezentācija, ko indivīds konstruē, pamatojoties uz 
savas dzīves īpašo pieredzi (Kroplijs, Raščevska, 2004). 

Par interviju sauc starppersonu lomu spēli, kurā viena persona (intervētājs) 
uzdod intervējamai personai (respondentam) jautājumus, kas sagatavoti tā, lai tiktu 
iegūta informācija, kas saistīta ar pētījuma problēmām. Intervijas laikā var iegūt arī 
informāciju par respondenta attieksmi, izturēšanos, noskaņojumu utt. (Geske, 
Grīnfelds, 2006). 

Pētījuma konteksta izpēte veikta intervējot 7 skolotājus prakses vadītājus. 
Nevarbūtīgā izlase veidota pēc ērtuma metodes, izlasē iekļaujot skolotājus, kas 
regulāri sadarbojas ar Rēzeknes augstskolu studentu pedagoģiskās prakses vadīšanā un 
ir Mājturības un tehnoloģiju vai Biznesa ekonomisko pamatu priekšmeta skolotāji un 
“ir gatavi piedalīties pētījumā” (Geske, Grīnfelds, 2006). Respondenti pārstāvēja divas 
pilsētas vidusskolas. Izlases vecums svārstījās no 30 līdz 42 gadiem. Respondentu 
darba stāžs bija no 6 līdz 19 gadiem. 

Tika intervēti 2 vīrieši un 5 sievietes. Šie skolotāji skolā māca vienu vai 
vairākus mācību priekšmetus. 

Balstoties uz interviju materiālu, tika veidots katra skolotāja prakses vadītāja 
uzskatu kopsavilkums, kas ilustrēts ar interviju fragmentiem un raksturo skolotāja 
prakses vadītāja pozīciju topošo skolotāju sagatavošanā, profesionālās patstāvības 
izpratni un ceļus tās attīstībā, izglītojošās vides novērtējumu kopumā. 

Turpmākajā pētījuma procesā intervijas tika kodētas. Analizējot jautājumu loku, 
kas skar profesionālās prakses norisi skolā, izvēlēti metakodi un kodi stipro, vājo 
studenta darbības izpausmju, iespēju un draudu (SVID) noteikšanai prakses 
organizācijā, veidojot divus kodu katalogus: 
I  - Organizatoriskās prasmes (mācību procesa plānošana, organizēšana, vērtēšana); 
II  - Sadarbība praksē, profesionālās patstāvības vērtējums (skat.1.tab.). 
Metakodi atbilst prakses kopvērtējuma lapā uzskaitītajām skolotāja profesionālajām 
prasmēm. 

Interviju transkripcijas tika noformētas atbilstoši AQUAD programmas 
prasībām (Rich text formāts, Schrift Courier), ievadītas un sakodētas 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. 
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1.tabula 

Kodi skolotāju intervijām 
Kodu 

katalogi 
Metakods  Kods  
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Sagatavošanās 
pedagoģiskajam 
procesam 

sagat Stiprās puses sagatavošanās darbā SSAG 
Vājās puses sagatavošanās darbā VSAG 
Iespējas sagatavošanās darbā ISAG 
Draudi sagatavošanās darbā DSAG 

Mācību un audzināšanas 
satura zināšanas un 
prasmes 

zinas Stiprās puses zināšanās un prasmēs SZIN 
Vājās puses zināšanās un prasmēs VZIN 
Iespējas zināšanās un prasmēs IZIN 
Draudi zināšanās un prasmēs DZIN 

Izglītojošās vides 
organizēšanas prasmes 

vides Stiprās puses izglītojošās vides 
organizēšanā 

SVID 

Vājās puses izglītojošās vides 
organizēšanā 

VVID 

Iespējas izglītojošās vides organizēšanā IVID 
Draudi izglītojošās vides organizēšanā DVID 

Skolēnu izziņas 
intereses rosināšanas 
prasmes 

intere Stiprās puses izziņas intereses 
rosināšanā 

SINT 

Vājās puses izziņas intereses rosināšanā VINT 
Iespējas izziņas intereses rosināšanā IINT 

Draudi izziņas intereses rosināšanā DINT 

Novērtēšana nover Stiprās puses skolēnu novērtēšanā SNOV 

Vājās puses skolēnu novērtēšanā VNOV 

Iespējas skolēnu novērtēšanā INOV 

Draudi skolēnu novērtēšanā DNOV 
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Sadarbība  sadar Stiprās puses sadarbībā SSAD 

Vājās puses sadarbībā VSAD 

Iespējas sadarbībā ISAD 
Draudi sadarbībā DSAD 

Patstāvīga darbība profe Stiprās puses profesionālajā 
sagatavotībā 

SPRO 

Studentu profesionālā 
sagatavotība 

Vājās puses profesionālajā sagatavotībā 
VPRO 

Iespējas profesionālajā sagatavotībā  IPRO 

Profesionālo prasmju 
attīstīšanas iespējas 

Draudi profesionālajā sagatavotībā DPRO 

 

Pētījuma rezultāti 
Analizējot rezultātus pēc kodu biežuma (skat.2.tab.), jāsecina, ka visi 28 kodi 

interviju datu apstrādes rezultātā parādījās. 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 
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uzlabošanai – 65 reizes, kā arī, balstoties uz reālo situāciju mūsdienu izglītības 
procesā, pievērš uzmanību draudiem, kas traucē pilnvērtīgi realizēt topošo skolotāju 
sagatavošanu – 29 reizes. 

2.tabula 

Kodu atkārtošanās biežums skolotāju intervijās 
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SSAG 1 2 0 1 3 2 0 9 
VSAG 2 0 0 2 2 2 0 8 
ISAG 1 0 0 2 1 1 0 5 
DSAG 1 0 0 0 0 1 0 2 
SZIN 0 4 3 1 2 2 1 13 
VZIN 3 0 0 4 1 1 2 11 
IZIN 3 0 1 1 2 3 2 12 
DZIN 3 1 1 0 0 0 0 5 
SVID 2 3 1 0 1 3 5 15 
VVID 2 3 3 5 5 2 2 22 
IVID 1 2 5 2 2 3 4 19 
DVID 4 0 0 2 1 0 1 8 
SINT 0 2 0 1 2 1 3 9 
VINT 3 1 3 1 1 1 1 11 
IINT 2 1 1 2 2 3 1 12 
DINT 1 0 1 1 0 2 1 6 
SNOV 1 1 6 2 6 3 2 21 
VNOV 2 1 1 1 1 1 2 9 
INOV 1 0 0 1 1 1 1 5 
DNOV 2 0 0 0 0 1 0 3 
SSAD 1 1 1 1 0 0 1 5 
VSAD 1 1 1 0 1 0 1 5 
ISAD 0 0 1 1 1 1 0 4 
DSAD 0 0 0 1 0 0 0 1 
SPRO 2 1 3 1 0 0 0 7 
VPRO 2 0 0 1 0 1 2 6 
IPRO 1 2 0 1 1 1 2 8 
DPRO 0 0 0 1 2 1 0 4 

Kopā 42 26 32 36 38 37 34  
 

Analizējot stiprās puses pedagoģiskās prakses organizācijā un studentu 
darbībā, skolotāji prakses vadītāji viennozīmīgi atzīst prakses noteicošo lomu 
profesionālo prasmju un profesionālās patstāvības 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, studentu 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 
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vērtēšanas 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). 

Prakses vadītāji augstu vērtē studenta iniciatīvu, ieinteresētību prakses 
uzdevumu veikšanā (SKPV_03; SKPV_01; SKPV_04; SKPV_07). Nenoliedzami, 
praksē atklājas arī personības īpašības, kuru kopums ļauj sekmīgi realizēt 
profesionālos uzdevumus – „ir daži dzimuši skolotāji – pedagoģiskā stāja balss, 
atraktivitāte, prasme nodod zināšanas citiem” (SKPV_01). Studenti kopumā ir 
sagatavoti, saskata, kur kļūdās, ko neizdara, ņem vērā ieteikumus (SKPV_01;  
SKPV_03). 

Skolotāji, vērtējot savu pieredzi prakses vadīšanā, norādīja 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 atzīmēja arī 
kā dažu 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 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 realizācijā.  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 uzdevumiem, jo mācot mājturības 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). Rosināt skolēnu 
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interesi priekšmeta (tēmas) apguvē studentiem izdodas ne vienmēr (SKPV_02), jo ir 
dažāda pašu studentu interese par to, ko viņi dara. Viens no iemesliem ir divi 
priekšmeti – Mājturība 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 modernu un jaunu īpaši 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 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 starp studentu un prakses vadītāju ietekmējošos apstākļus skolotāji 
atzīmēja cilvēcisko un laika faktoru. Atziņa, ka „visi esam steidzīgi, rodas sajūta, ka 
studentam vienlaikus jādara vairāki darbi un nepietiek laika mierīgi apsēsties un 
pārrunāt” (SKPV_07), norāda studenta attieksmi sadarbības veidošanā, interesi savā 
profesionālajā izaugsmē. Turklāt sadarbības veidošana ir studenta interesēs, jo biežāk 
nepieciešamā palīdzība no prakses vadītāja ir  informācijas atrašana, stundas plāna 
korekcija, laika sadale, metožu izvēle, uzskate (SKPV_02; SKPV_05; SKPV_06; 
SKPV_07). 

Skolotāji studentu profesionālo sagatavotību vērtē balstoties uz vēroto 
motivāciju strādāt par skolotāju, kas diemžēl ir retajam (SKPV_01) un personības 
iezīmju viedokļa, kuru vājās puses saistās ar komunikācijas grūtībām, balss intonāciju. 
Skolotāju vērtējumā pašanalīze nav studentu stiprākā puse (SKPV_07), dažreiz 
studentam ir nekritiska pieeja, apstrīd, neatzīst kļūdas. 

Nozīmīgas ir skolotāju prakses vadītāju 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 un tml., 
neatkāpjoties no prasības to veikt rakstiski, jo „rakstiskais variants ir grūtākais, kas 
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 garāks prakses laiks, šo prasību 
saistot arī ar mājturības priekšmeta apguves īpatnībām, jo tēmu apguvei paredzēts 
salīdzinoši garš 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 
(SKPV_01). Ņemot vērā nelielo studentu skaitu grupā, šis priekšlikums šobrīd varētu 
tikt realizēts pēdējā kursa studentiem, kuri izstrādā diplomdarbu noteiktas mājturības 
tēmas apguves metodikā. 

Augstskolā docētājiem būtu jāseko un jāinformē studenti tieši priekšmeta satura 
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jomā. Pilnveidot pedagoģisko studiju programmu atbilstoši spēkā esošajiem 
pamatizglītības un vidējās izglītības standartiem ir arī viens no pedagogu izglītības 
uzlabošanas uzdevumiem, kas noteikti Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2007.-
2013.gadam.  Tā, piemēram, 2008./2009.m.g. tiks ieviesti jauni standarti Biznesa 
ekonomiskajos pamatos, un esot praksē, studentiem jāpārzina un jāizmanto metodiskie 
materiāli, priekšmeta programmas paraugs, kur ir arī dažādu metožu izmantošanas 
piemēri (SKPV_03).  Paplašināt studentu redzesloku mācīšanas metodikā varētu 
izmantojot video fragmentu vērošanu, kur mācību  metodes pielietotas dažādās 
situācijās (SKPV_07).  

Tiek atzīta arī stundu vērošanas nozīmība profesionālās domāšanas attīstīšanā, 
skolēnu, viņu zināšanu iepazīšanā (SKPV_05). Skolotāju darba pieredze liecina, ka 
„skolotājs ir tas, kas mācās visu mūžu, viņam daudz jāzina, jāseko novitātēm, 
jāiegulda darbs.... „ (SKPV_06). 

Neskatoties uz pašizglītošanās prasmju attīstības aktualitāti, skolotāji atzīst 
skolēnu pretestību mājas darbu izpildei un norāda arī studentu pasivitāti domājot par 
skolēnu pašizglītošanos un iesaka studentiem papildus iesaistīties arī fakultatīvu, 
pulciņu  darbā, citos skolas pasākumos, darbojoties kā skolotāja palīgs. Lai veicinātu 
daudzveidīgāku metožu izmantošanu, prakses vadītāji iesaka formulēt konkrētākus 
uzdevumus praksei (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, 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). 

Dažādi 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, kas vienu gadu der, citu 
nē, pat pa klasēm mainās, ko izmanto” (SKPV_04; SKPV_03; SKPV_05) un, zinot 
nepieciešamo, var sagatavot konkrētajai stundai. Arī šo jautājumu skolotāji saista ar 
studenta interesi turpināt darbu apgūtajā specialitātē, jo, „ja zina, ka sagatavotais 
noderēs, tad to dara ar lielāku interesi un atbildību”(SKPV_04).  

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 darbiem, noformulēt tā, lai tie atbilst normatīvo dokumentu 
nosacījumiem un būtu  saprotami skolēniem (SKPV_07). Skolotāji atklāj arī, ka pašam 
skolotājam ir grūti noteikt, par ko tiks liktas desmit balles šogad, jo skolēnu prasmju 
līmenis mainās (SKPV_01). 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).  

Iespējas patstāvībai profesionālajā darbībā prakses vadītāji saskata attīstītās 
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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 
profesionālās patstāvības attīstīšanai, prakses vadītāji iesaka paredzēt prakses 
uzdevumos strādāt klasē bez skolotāja klātbūtnes, jo tad students izjūt savu atbildību 
par rezultātu un tā iegūst daudz vairāk (SKPV_05;  SKPV_06). Patstāvīga darbība tiek 
sekmēta norādot stundas gatavošanai nepieciešamos normatīvos dokumentus, 
literatūru pašizpētei, 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).  

Draudi. Apstākļi, kuri var nelabvēlīgi ietekmēt studenta prakses norisi un 
profesionālo attīstību kodu sarakstā formulēti kā draudi. Vairākkārt skolotāji min 
nepārtrauktas prakses garuma 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, jo skolotājam, 
galvenais ir mācību darba rezultāts (SKPV_01). Bieži vien skolēni, kas pieraduši pie 
skolotāja prasībām, nemaz nevēlas, ka viņus mācīs students, jo “zina, ka students, te ir, 
pēc nedēļas nebūs, un nemaz nepieslēdzas”. Skolēni nav pretimnākoši studentam, kas 
apgrūtina arī studenta darbu, īpaši prakses sākumā (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, un 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, tāpēc skolotāji neatbalsta 
interaktīvās metodes, jo tās uzskata par atklāto stundu metodēm, kuras ir interesantas, 
bet nerada skolēnam zināšanu sistēmu. Skolotāji atzīst, ka neko īpašu 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. 

Plašākus pētījumus prasa arī jautājums 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 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). 
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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 priekšmeta prestižu, 
interesi par mājturības priekšmetu vispār, jo „interese par rokdarbiem zūd un diez vai 
students spēj to rosināt” (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 
sfēra, 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. Kā risinājumu 
daži skolotāji savus materiālus nerāda un atļauj izmantot reti, „ja nu galīgi nav” 
(SKPV_06). Vērtēšanas prasmju apguvi praksē ietekmē studenta iespējas vadīt tēmas 
noslēguma stundas, kad, piemēram, mājturībā 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). 

Sadarbība starp prakses vadītāju un studentu var veidoties, ja students izrāda 
iniciatīvu. Diemžel skolotājs neko nevar palīdzēt, ja students ierodas praksē un nezina 
kādi uzdevumi viņam jāveic, ko viņš sagaida no prakses vadītāja (SKPV_06). 
Profesionālo attieksmi, profesionālo patstāvību negatīvi ietekmē specialitātes izvēles 
faktori, kas diemžēl nesaistās ar vēlmi strādāt skolā. Vairums studentu, galvenokārt 
puiši, saka, ka nāk tāpēc, ka vieglāk iestāties, „dabūt papīru”. Citi savukārt prakses 
laikā izjūt grūtības skolotāja profesijā un pārdomā savu turpmāko izvēli (SKPV_05; 
SKPV_06). Studentu profesionālā attieksme ir viduvēja. Jūt kāda šobrīd situācija 
skolā, kā skolotāju novērtē sabiedrība (SKPV_04). 
 

Secinājumi 
Patstāvīgā darba funkcijas studiju procesā nosaka arī studentu profesionālās 

patstāvības attīstības uzdevumus. Tie ir: 
- sekmēt zināšanu apguvi, profesionālo iemaņu un prasmju veidošanu, nodrošināt 

topošā speciālista kompetences veidošanos; 
- audzināt nepieciešamību pašizglītoties, attīstīt personības izziņas un radošās spējas; 
- rosināt zinātniski pētnieciskajai darbībai. 

Skolotāji prakses vadītāji studenta profesionālo patstāvību viennozīmīgi izprot 
kā studenta profesionālo darbību bez palīdzības, kas realizējama pakāpeniski 
iepazīstinot studentu ar skolotāja darba specifiku, sniedzot metodisko un psiholoģisko 
atbalstu. 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 sev 
nozīmīgu profesionālās darbības un attīstības jautājumu risinājumus. 

Skolotāji prakses vadītāji atzīst, ka studentu profesionālās patstāvības izpausmes 
saistītas ar darbības motīviem, mērķtiecību, atbildību (ar augstu paškontroles un 
kritiska pašvērtējuma līmeni), iniciatīvu, prasmēm plānot un realizēt pašizglītību, 
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prasmēm apkopot izziņas un darbības procesā gūtās atziņas un izmantot tās 
profesionālajā attīstībā.  
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