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PREFACE 
 

Rezekne is located in Latgale region which simultaneously is eastern border of 
the EU, level of which it should correspond to in all spheres. In order to provide 
education consistent to European and world standards, specialists of high theoretical 
level and professional competence, who are able to solve problems of education and 
find solutions of overcoming economical and education crisis by carrying out 
independent research work and generating innovative and creative ideas for qualitative 
development of existing processes are needed. Sufficient number of well educated 
professionals in science and development is the foundation for science achievements, 
technological progress, better life quality, provision of welfare to citizens of Latvia, as 
well as to ensure competitiveness of Latvia. EU Commission Recommendation on the 
European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of 
Researchers (2005/251/EK) emphasizes: The identified potential shortage of 
researchers, particularly in certain key disciplines, will pose a serious threat to EU’s 
innovative strength, knowledge capacity and productivity growth in the near future and 
may hamper the attainment of the Lisbon and Barcelona objectives.  

Therefore Personality Socialization Research institute (PSRI) and further 
doctoral studies establishment at RHEI is logical, justified response for solving this 
issue.  

PSRI strategic aim: To develop scientific research capacity ensuring 
technological distinction (scientifically justified theoretical, practical and informative 
basis, etc.) and transfer of innovations to lessen socialization and resocialization 
problems in spheres of personality (especially of people with developmental 
disturbances, handicapped people, and those from social risk groups) social security 
and integration, individuals’ safety and violence prevention, by carrying out 
interdisciplinary researches and promoting individual and society’s security.  

Wherewithal, doctoral study program „Pedagogy” has not only general aim, but 
its specificity is determined by specific aim of the program. 

General aim of the program: To promote education and regional development 
policy processes in Latgale region; to foster development of intellectual potential of 
Latgale in sub–branch of pedagogy branch – school pedagogy by creating possibility 
to carry out independent analysis of pedagogy problems based on scientific cognitions 
and methods and by getting achievements compliant to the standards of the European 
Union for introduction to pedagogical practice and for obtaining doctor’s degree. 

Specific aim of the program: To ensure technological distinction and transfer 
innovations to solve issues of socialization, resocialization and people security 
(especially of people with developmental disturbances, handicapped people, and 
those from social risk groups) in Latgale region and in Latvia in general by carrying 
interdisciplinary researches: EDUCATION/ PERSONALITY SOCIALIZATION/ 
RESOCIALIZATION/ PEDAGOGY TECHNOLOGIES/ SOCIAL and 
REHABILITATION TECHNOLOGIES. 

Tasks: 
1. To develop research in pedagogy branch, sub–branch of school pedagogy 

according to PSRI strategy (available at PSRI) (emphasizing the main 
deepened research directions in special pedagogy incl., inclusive 
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education, diagnostics and correction of developmental disturbances, etc.) 
and to promote motivation of doctoral students, their preparedness for 
scientific work and for aggregating and research of practical pedagogical 
work experience. 

2. To foster development of study and scientific research in Rezekne Higher 
Education Institution ensuring research and creative work environment in 
studies and research process consistent to the aim of the studies; 

3. To facilitate development of intellectual potential in Latgale, professional, 
academic, and practical competences development in pedagogy, obtained in 
studies based on research and in independent researches according to the 
EU standards; 

4. To train new scientists ourselves for carrying out tasks set by PSRI and for 
renewal of PSRI academic staff involving doctoral students into research, 
international and national projects already during studies as well as after 
acquisition of Doctor's degree; 

5. To favor development of collaboration in scientifically practical sphere 
between RHEI, and Higher education institutions of Latvia and the 
European Union as well as with scientific research institutions and to 
become scientifically methodological basis of Latgale region for developing 
specific work directions of PSRI. 

The doctoral study program “Pedagogy” is implemented within PSRI and the 
researches of doctoral students are related the fields of PSRI activities: 

1. Provision of individuals special and specific needs of getting education 
and socializing in the context of ideas about inclusive education and 
inclusive society  
Special Education Laboratory operates within the framework of PSRI – 
researches are conducted in all age groups – children having special needs, 
disabled youngsters – it is the research of their socialization and 
resocialization problems and technologies, approbation and 
implementation of these technologies; advisory work children having 
special needs; research of social risk families, population crisis, and 
psycho–social problems, public health problems, etc.; research of 
behavioral models. 

2. Implementation of general theory of personality socialization into 
education.  
At PSRI there is a group of researchers, who conduct the researches on 
socialization of school age children and youth: general theories of 
socialization; social norms, values, consumer culture and consumer 
education; information technologies in the socialization process.  

3. The idea about establishment of the Social Pedagogy and Rehabilitation 
Technologies Laboratory is being developed because PSRI already 
conducts researches related to – social risk families, population crisis, and 
psycho–social problems; active aging, public health, etc. problems research 
and implementation of solutions in practice, social technologies and 
rehabilitation technologies.  

Director of PSRI, PhD, prof. Velta Lubkina 
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STARPKULTŪRU IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES: LATVIJAS 
REPUBLIKAS VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS STANDARTS 

THE COMPETENCE OF INTERCULTURAL EDUCATION: THE 
STANDARD ABOUT GENERAL SECONDARY EDUCATION OF THE 

LATVIAN REPUBLIC 

Mg.paed., RA lektore Inese BRĪVERE 
Rēzekne Atbrīvošanas al. 115 

E–pasts: brive@delfi.lv; tālr.: 64622681 
 

Abstract. Economy, cultural and educational development in close contact with other EU 
member countries and international education organizations. The educational system faces 
the problem that nationality and ethnicity becomes a social and political issues. Intercultural 
education refers to individual knowledge, attitudes or behavior of the acquisition processes 
that are associated with different cultures interact. Intercultural competence required where 
the process of intercultural communication misunderstandings, prejudices, and 
incomprehensible. Baccalaureate program allows to establish the minimum content of which 
subjects and what amounts are included in intercultural education competencies. 
Keywords: Competence, Intercultural education, the average standard of education. 

Ievads 

Introduction 

Globalizācijas apstākļos Latvijas sabiedrības funkcionēšanas veids, forma un 
īpašības aizvien vairāk atspoguļo pasaules politikas un kultūras tendenču mijiedarbību, 
izglītībā un saskarsmē mazinot nacionālās valsts kultūras savdabību. Ekonomikas, 
kultūras un izglītības attīstība notiek ciešā kontaktā ar citām ES valstīm un 
starptautiskajām izglītības organizācijām; līgumi par sadarbību un kopējā politika 
iekļauj sevī ne tikai kultūru, komunikāciju (mediju darbību), patērētāju intereses, 
zinātnisko sadarbību un cilvēktiesību institūciju partnerību, bet arī izglītības attīstības 
tendences. Mūsdienu Latvijas izglītību raksturo meklējumu process, kura laikā tiek 
meklētas atbildes pasaules daudzveidībai, kā arī mēģinājums iemācīt mācīties uz 
atšķirību pamata. Lielākā vai mazākā mērā izglītības sistēma saskaras ar problēmu, ka 
nacionalitāte un etniskums kļūst par sociālas un politiskas dabas jautājumiem. 
Pieaugot aizspriedumiem, antagonismam un pat rasismam, ir jāpārvērtē, kā dzīvot 
kopā, ja ir multikulturāls pamats. Uz starpkultūru pastāvēšanu šodien ir jāraugās kā uz 
pilnīgi normālu dzīves veidu, kā bagātināšanās, nevis konfrontācijas avotu. Jaunajai 
paaudzei ir jāmācās „būt kopā”, tāpēc starpkultūru sadarbības kompetenču attīstīšana 
ir akcentēta vairāku vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu satura apguves 
prasībās.  

Starpkulturu izglītība ir mācīšanās par to, kā strādāt, lai izveidotu saliedētu 
sabiedrību; kā kopienas var sadarboties, lai sekmētu vienlīdzīgas iespējas visiem; 
veicinātu cieņas sekmēšanu kultūru vidū, kur daži pieder minoritātei, bet pārējie –
vairākumam. Jāuzsver, ka starpkultūra ir process, nevis mērķis; starpkulturu izglītība 
nepastāv kā skaidri definēta izglītības disciplīna, tā jāsaprot dažādos līmeņos – 
burtiskā – starpkultūru izglītība attiecas uz individuāliem zināšanu, attieksmju vai 
uzvedības iegūšanas procesiem, kas ir saistīti ar dažādu kultūru mijiedarbību. 
(Ceļvedis starpkultūru izglītībā, 2004) Tomēr bieži starpkultūru izglītība jāskata 
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plašākā kontekstā, lai izprastu, kā atšķirīgas sabiedrības var mijiedarboties. Ar 
starpkultūru izglītību saprot sistematizētu individuālo zināšanu un prasmju apguves un 
attieksmju veidošanās procesu, kas ir saistīts ar dažādu kultūru mijiedarbību. Izglītība 
šajā kontekstā tiek saprasta nevis individuālā līmenī, bet procesa rakstura ziņā. 
Termini starpkultūru no daudzkultūru atšķiras ar to, ka „starp” ietver mijiedarbību, 
apmaiņu, barjeru nojaukšanu, sadarbību, objektīvu solidaritāti, tā izsakot starpkultūru 
izglītības būtību. Savukārt starpkultūru izglītības mērķis ir veicināt kultūru dialogu 
pasaules realitātes saprašanā, veicināt darbības, kas ļauj pacelties pāri aizspriedumiem 
un etniskajiem stereotipiem; pozitīvi novērtēt dažādības; veidot pozitīvu attieksmi un 
ieradumus pret cilvēkiem no citām sabiedrībām un kultūrām.  

Starpkultūru izglītības pamats ir uzticības dibināšana; mācīšanās atmosfēra, kas 
ļauj pastiprināt katra cilvēka pašapziņu, ļauj novērtēt visas pieredzes un sniegumus. 
Starpkultūru izglītības izejas punkts ir pašu kultūra, kas nozīmē pašu izcelsmi un 
pieredzi. Priekšnoteikums nonākšanai saskarsmē ar citiem ir mēģinājums saprast 
pašam sevi, savu identitāti. Pastāv daudzi veidi, kā saprast un interpretēt realitāti, 
atkarībā no konteksta, kultūras un indivīda pieredzes. (Ceļvedis starpkultūru izglītībā, 
2004)  

Metodika 

Methodology 

Raksta mērķis ir noteikt, vai vispārējās vidējās izglītības standartā ir vieta 
starpkultūru izglītības kompetencēm– pētījuma priekšmetam, to noskaidrojot ar 
dokumentu analīzes metodes palīdzību. Tā nozīmē ziņu iegūšanu, veicot dažādu 
dokumentu analīzi, kuri satur būtisku informāciju par pētāmo objektu. Pētījumā veikta 
dokumenta kontentanalīze – Noteikumu par valsts vispārējās vidējās izglītības 
standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem teksta 
kopuma satura analīze. Tekstā izdalītas t.s. analīzes vienības (vārdi, fakti, tēmas 
u.tml.).  

Starpkulturu izglītība novieto citādo un atšķirīgo centrā. Citādā izpratne sākas ar 
dialogu. Kad dažādās būtnes viena otru papildina, citādais kļūst nepieciešams jaunai 
sevis atklāšanai. Šī pieredze rada jaunus risinājumus. Starpkultūru izglītība atver 
iespēju identificēties ar citādā perspektīvu. Starpkultūru izglītības pieredze nemitīgi 
mainās. Neviens mācīšanās process nav brīvs no strīdiem, zaudējumiem, un 
starpkultūru izglītība sniedz pieredzi, kurā intensīvā veidā ir iesaistīti visi apziņas un 
visi mācīšanās līmeņi– zināšanas, emocijas, uzvedība. Valoda kā kultūras elements ir 
centrālais aspekts starpkultūru izglītībā un bieži vien arī pārpratumu avots. Tas var būt 
viens no komunikācijas darbarīkiem. (Ceļvedis starpkultūru izglītībā, 2004) Ja vērtēt 
dažādās uztveres, kas pastāv dažādās kultūrās, ar laiku, telpu, sociālajām un 
personiskajām attiecībām, starpkultūru izglītības centrā ir konflikts, kurš jāizpēta; 
jāattīsta konflikta prasmes, ņemot vērā kultūras fenomena sarežģītību. Starpkultūru 
izglītība netieši norāda uz meklējumiem. Ne katram konfliktam ir risinājums, bet tas 
noteikti ir jāizpauž, jāizrunā un jāizanalizē. Starpkultūru izglītība var ietekmēt un 
mainīt dziļus procesus, attieksmes, kā arī uzvedību. Tas nozīmē darbu ar 
neredzamajiem kultūras elementiem. Kultūras teorētisko modeļu komplicētība, ar 
starpkultūru izglītību saistīto, kā arī pašas starpkultūru izglītības jēdzienu precīzu un 
vienotu definīciju trūkums jau parāda starpkultūru izglītības sarežģītību. Katra kultūra 
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sniedzas aiz valsts robežām un tai ir daudzas formas, notiek kultūru pārklāšanas. 
(Ceļvedis starpkultūru izglītībā, 2004) Starpkultūru izglītības pieejām ir jārespektē 
dažādās pieredzes, interpretācijas un zināšanas, un tādējādi jāņem tās vērā, domājot 
par izmantojamo valodu un terminoloģiju, kā arī dažādu metodoloģiju izvēli. 

Strādājot pie starpkultūru izglītības kompetenču veidošanās, pirmkārt, jāņem 
vērā starpkultūru izglītības mērķis – izveidot pozitīvas attieksmes pašu vidē un saistīt 
šo vidi ar pārējo pasauli, tāpēc aktivitātes nozīmei vajadzētu attiekties uz dalībnieku 
ikdienas dzīvi. Otrkārt, izolētām aktivitātēm ir ierobežoti efekti, jo starpkultūru 
izglītībā skata vērtības, attieksmes un uzvedību, kas nemainās ātri. Tādēļ būtu vēlams 
katru aktivitāti attīstīt plašākā procesā, veidot kompetences, kas sekmētu starpkultūru 
procesus. Turpmāk pētījumā tika noskaidroti, kompetenču jēdziena skaidrojumi un 
būtība. Krievu zinātnieks A.Šturņevs norāda, ka termins kompetence ir cēlies no latīņu 
vārda competentia, kas nozīmē pilnvaras, spējas un tiesības uz kaut ko un parasti tiek 
lietots divās nozīmēs: 1) lai noteiktu to jautājumu loku, kur subjektam ir attiecīgas 
zināšanas (objektīvā nozīme); 2) lai noteiktu subjektu pilnvaru loku (formālā nozīme). 
(Игнатенко, Штурнев, 2002) 

Kompetence ir tā, kas nosaka cilvēka divējādo dabu– cilvēka spēju kompetenti 
lietot apgūto darbībā un to pilnīgot, spēju apieties ar zināšanām, prasmēm, esošām 
attieksmēm, tās lietot un pilnveidot. Tas nav atkarīgs no sociālās izcelsmes, dzimuma, 
rases vai kultūras konteksta, bet gan no tā, kāda ir paša spēja darboties. Kompetence kā 
zinātniska kategorija, pēc Haidrika (Heydrich) domām parādījās amerikāņu valodnieka 
Noema Čomska (Chomsky) lingvistiskajā teorijā kā analītiskā teorija, lai izskaidrotu 
valodas dabiskās likumības, kas saistītas ar cilvēka spēju veidot no ierobežotiem 
pamatelementiem neizsakāmi daudz teikumu, proti, valodu. Līdzās kompetencei 
Čomskis lieto jēdzienu performance, jo tieši ar to izpaužas kompetence. Ar 
performanci autors saprot valodas lietošanu konkrētā situācijā. Kompetences jēdziens 
ir daudznozīmīgs: kompetences– prasme; kompetence– lietpratība– plašas zināšanas, 
prasmes kādā jomā; kompetences– spēja; kompetency – pārticība (pārzināšana, pārziņa 
kā cilvēka darbības kvalitātes raksturojums). Viens termins raksturo iemaņas, otrs– 
pienākumu, trešais– raksturīgo īpašību, ceturtais– nosauc (norāda) darbību. 
Kompetence (kompetences) kā prasme ir 70.–80. gadu pieeja, kurā prasmes jāsasniedz, 
beidzot kādu mācību posmu. Kā mērķis un gala rezultāts tās ir objektīvi mērāmas un 
pārbaudāmas. Kompetences kā kvalifikācija ir 80.–90. gadu pieeja, kur kompetence ir 
zināšanu, prasmju un attieksmju komplekss, kas nepieciešams konkrētas profesionālas 
darbības veikšanai. Hābermass formulēja jaunu pieeju kompetences izpratnei: 
a) kompetence kā cilvēka spēja lietot apgūto darbībā un to pilnīgot; b) kompetence kā 
subjekta darbības kvalitātes līmenis. Šī pieeja veidoja pamatu jaunas kompetences 
teorijas izstrādei, kura ņemta par pamatu Eiropas izglītības politikai un Latvijas 
izglītības reformai nākotnē. (No zināšanām uz darbību. Latvijas Izglītības reforma 
Eiropas kontekstā, 2005) 

Meklējot kopsaucēju augstāk minētajam, nevar teikt, ka kompetence ir tikai 
kādas tēmas izpratne. Ja personai ir atbilstoša izglītība, sniegta atbilstoša apmācība un 
ir atbilstoša prasme, lai veiktu kādu darbu, tā var tikt uzskatīta par kvalificētu personu. 
Ja persona demonstrē spējas sasniegt vēlamos rezultātus, šī persona var tikt uzskatīta 
par kompetentu. Tātad – kvalificēts un kompetents nav viens un tas pats. Arī 
kvalificēts personāls var nenodrošināt nepieciešamos rezultātus. Tam var būt zināšanas 
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un prasme, bet tās var tikt pielietotas neatbilstoši. Standartā trūkst izskaidrojuma, vai 
kompetence jāsaprot „zināt” vai „spēt izdarīt” kontekstā. Kompetence šajā kontekstā 
jāsaprot kā „spēja izdarīt”. Tādējādi kompetence ir spēja demonstrēt zināšanu un 
prasmes pielietošanu, lai sasniegtu nepieciešamos darba rezultātus. Tā ir spēja atbilst 
prasībām ne tikai klasē vai eksāmenā, bet spēja darboties reālā darba vidē u.c. Tātad 
kompetence jāsaprot kā demonstrēta spēja pielietot zināšanas un prasmi. (Mācīšanas 
un mācīšanās pieejas, 2008) 

Starpkultūru kompetences nepieciešamas tur, kur starpkultūru komunikācijas 
procesā rodas pārpratumi, aizspriedumi un nesapratne. Starpkultūru kompetences ir 
zināšanas par ieradumiem, tikumiem, tradīcijām kādā sociumā, kur veidojas indivīda 
un grupas saskarsme; individuālā motivācija, uzvedības formas, neverbālie 
komponenti (žesti, mīmika), nacionālās kultūras tradīcijas, vērtību sistēmas. 
Izmantojot starpkultūru kompetences, skolēns, kontaktējoties ar valodas lietotājiem vai 
lasot autentisku tekstu, nebūs pakļauts frustrācijai, nepatīkamam pārsteigumam un būs 
pasargāts no «kultūras šoka». Starpkultūru komunikācija nav jāsaprot kā vien svešas 
valodas apgūšana un gatavība dažādiem pārpratumiem (kaut gan tie arī var tikt ņemti 
vērā), – tā nozīmē atsacīšanos no «uzbāzīgiem priekšstatiem» un etniskas, politiskas, 
lingvistiskas, ekonomiskas nevienlīdzības iemeslu pētījumus, stereotipu un rasisma 
iemeslu noskaidrošanu. (Васильева, 2004)  

Ikviena komunikācija sākas ar sevis saprašanu. Starpkultūru komunikācijas 
nozīme visās profesijās, kur notiek dažādu cilvēku saskarsme, pieaug, pieaugot 
sabiedrības daudzveidībai. Tā kļūst par profesionālās kompetences svarīgu sastāvdaļu. 
Starpkultūru kompetence ir iespēja veiksmīgi darboties sarežģītā kultūrkontekstā, 
integrējot un lietojot situācijai atbilstošas prasmes, zināšanas, attieksmes. Starpkultūru 
kompetence veidojas praksē un pašrefleksijā, tai jāsākas ar savu aizspriedumu un savas 
kultūras vai individuālās pareizības dekonstrukciju. Starpkultūru saskarsmei 
nepieciešama: paškompetence (kas es esmu?); kultūrkompetence (no kurienes nāku?); 
savas identitātes novērtējums, vēlams, kritisks, ne stereotipu (esmu labākā, gudrākā, 
daiļākā, jo esmu latviete). (Ose, 2007) Starpkultūru izglītības mērķis ir starpkultūru 
kompetences veidošanās. Starpkultūru izglītības modelis sastāv no trim galvenajām 
pamatvienībām: autentiskas vides nodrošināšanas un valodu prasmju pielietošanas; 
svešvalodu apguves; starpkultūru kompetences veidošanās. Visvairāk starpkultūru 
izglītības projektos tiek īstenoti valodu projekti – 50%, tad seko politika – 20%, bet 
pēc tam 10% – sabiedrības integrācijas projekti, māksla, kino māksla, literatūra. (No 
zināšanām uz darbību. Latvijas Izglītības reforma Eiropas kontekstā, 2005) Lielā mērā 
skolas mikrovidi veido izpratne par apmaiņu programmu un starptautisko projektu 
būtību, kurā uzturas apmaiņu programmu skolēni. Par pozitīvismu liecina ārzemju 
skolēnu atsauksmes, viņu vēlme atgriezties; veidojas starpkultūru komunikācija, 
saskarsme ar cilvēkiem, kam ir savādāka dzīves pieredze/ pasaules uztvere. Savukārt 
mācību programmās dažkārt dominē novecojušais etnopolitiskais skatījums, kas 
uzsver atšķirības, šī pieeja šķeļ, nevis dod pamatu vienotībai. Pietam tolerantu, brīvu 
personību nevar veidot, jo veidošana pati par sevi ir mākslīga,– var radīt apstākļus 
augšanai un daudzveidībai, savas atšķirības parādīšanai. Un to vajag darīt. (Jakoviča, 
2007)  
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18.09.2008. Ministru kabineta noteikumi Nr.715 Noteikumi par valsts vispārējās 
vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu 
standartiem, izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 19.punktu un Vispārējās 
izglītības likuma 4.panta 11.punktu, paredz vispārējās vidējās izglītības programmu 
galvenos mērķus un uzdevumus. Tie ir: „ 2.3. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu 
attieksmi, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību, kā arī 
pilnveidot izpratni par Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos 
ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem; 4.2. sekmēt dažādu kultūru iepazīšanu, 
kultūras vērtību un nacionālās identitātes apzināšanos; 5.1. padziļināt izpratni par 
latviešu valodas lomu daudzkultūru sabiedrībā; 5.2. pilnveidot latviešu valodas, 
mazākumtautību valodas (mazākumtautību izglītības programmās) un svešvalodu 
kompetences kā personības garīgās, intelektuālās attīstības un pašrealizācijas līdzekli 
daudzkultūru sabiedrībā; 5.3. pilnveidot izpratni par kultūras daudzveidību Latvijas 
un pasaules kultūras vērtību kontekstā; 5.4. veicināt ieinteresētību un izpratni par savu 
vietu sabiedrībā, Latvijas un pasaules kultūras mantojumu, atbildīgu iekļaušanos 
kultūrvides veidošanā, pamatojoties uz demokrātijas principiem un humānām 
vērtībām”. (Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, 2008)  

Pētījuma rezultātu analīze 

The results analysis 

Vispārējās vidējās izglītības programmu obligātais saturs ļauj konstatēt, kuros 
mācību priekšmetos un cik lielā apjomā ir iekļautas starpkultūru izglītības 
kompetences, kas minētas vai nu mācību priekšmeta mērķī vai uzdevumos, obligātajā 
saturā vai arī pamatprasībās mācību priekšmeta apguvei.  

1.tabula  
Vispārējās vidējās izglītības programmu obligātais saturs I 

The obligatory contents of programs of secondary education I 
 

Mācību 
priekšmets 

I. Mācību priekšmeta mērķis un uzdevumi 

Latviešu 
valoda. 

1. Mācību priekšmeta „Latviešu valoda” mērķis ir pilnveidot izglītojamā 
prasmi kompetenti lietot latviešu literāro valodu saziņā, mūžizglītībā un 
starpkultūru dialogā. 

Svešvaloda. 
 

2. Mācību priekšmeta „Svešvaloda” mērķis ir sekmēt radošas personības 
izaugsmi, veicinot svešvalodu kompetentu lietošanu saziņā, mūžizglītībā un 
kultūru dialogā mūsdienu sabiedrībā. 

Mazākum–
tautību valoda 
un literatūra. 
 

1. Mācību priekšmeta „Mazākumtautību valoda un literatūra” mērķis ir 
pilnveidot izglītojamā dzimtās valodas un literatūras kompetences kā 
personības garīgās, intelektuālās attīstības un pašrealizācijas līdzekli 
daudzkultūru sabiedrībā. 2.3. attīstīt vajadzību un spēju piedalīties 
starpkultūru dialogā, pamatojoties uz izpratni par māksliniecisko un citu 
tekstu kopīgo uzbūvi. 

Psiholoģija. 2.2. sekmēt izpratnes veidošanos par sabiedrībā notiekošajiem procesiem; 
2.3. attīstīt prasmi radoši, kritiski un patstāvīgi strādāt, veicinot toleranci un 
izpratni par sabiedrības daudzslāņainību. 

Ētika. 2.4. attīstīt izpratni par dažādu sabiedrības jomu un parādību saistību ar 
morāli un tikumību; 2.6. attīstīt prasmi radoši, kritiski un patstāvīgi domāt, 
veicināt toleranci un izpratni par sabiedrības daudzveidību.  
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1.tabulas turpinājums 
 

Kulturoloģija. 1. Sekmēt kultūrizglītotas personības veidošanos, apzinot pasaules kultūras 
mantojumu, un veicināt kultūru daudzveidības kopainas izpratni, attīstot 
prasmes iesaistīties Latvijas un pasaules kultūras procesos. 2. Uzdevumi ir 
radīt izglītojamajam iespēju: 2.1. veidot izpratni par kultūras jēdziena 
daudznozīmību, kultūru kā procesu; 2.2. apzināties kultūru kā vērtību sis-
tēmu indivīda un sabiedrības dzīvē; 2.3. attīstīt prasmi analizēt un vērtēt 
kultūras tradīcijas un to mainību; 2.4. veicināt tolerantu attieksmi pret citām 
kultūrām, izprotot to atšķirības un mijiedarbību; 2.5. sekmēt savas 
kultūridentitātes apzināšanos pasaules kultūru kopainā; 2.6. salīdzināt, 
analizēt un vērtēt kultūras sasniegumus, liecības un informatīvos avotus. 

Literatūra. 2.1. sekmēt prasmi vērtēt latviešu un pasaules literatūras tendences, 
apzinoties literatūras nozīmi nacionālās un individuālās identitātes attīstībā. 

Mūzika. 2.2. sekmēt mūzikas daudzveidības iepazīšanu, attīstot muzikālo gaumi un 
veidojot estētisko vērtību izpratni par mūzikas valodu.  

Vizuālā 
māksla. 

2.3. sekmēt mākslas un kultūrvides izpratni, pilnveidot izglītojamā radošās 
darbības pieredzi. 

 

2.tabula 
Vispārējās vidējās izglītības programmu obligātais saturs II 

The obligatory contents of programs of secondary education II 
 

Mācību 
priekšmets 

II. Mācību priekšmeta obligātais saturs 

Latvijas un  
pasaules 
vēsture.  

5. Mācību satura komponents „Kultūrvide laikā un telpā”: 5.1. ģeogrāfiskās 
vides un sabiedrības mijiedarbība; 5.2. saimnieciskā darbība; 5.3. 
civilizāciju kultūrmantojums.  

Filozofija.  5. Mācību satura komponents „Kultūrvide laikā un telpā”: 
Psiholoģija. 4. Mācību satura komponents „Kultūrvide laikā un telpā”: 4.1. saskarsmes 

nozīme sabiedrībā; 4.2. starpkultūru saskarsme; 4.3. cilvēka, sabiedrības un 
dabas mijiedarbība. 

Politika un 
tiesības.  

5. Mācību satura komponents „Kultūrvide laikā un telpā”: 5.1. sociālās 
grupas un to intereses politikā; 5.2. naudas nozīme politiskajās aktivitātēs; 
5.3. politiskā kultūra; 5.4. starptautiskā politika. 

Ētika. 5. Mācību satura komponents „Kultūrvide laikā un telpā”: 5.1. morālās 
problēmas mūsdienu pasaulē; 5.2. ekoētikas un biotehnoloģiju attīstības 
ētiskie aspekti.  

Kulturoloģija. 3. Mācību satura komponents „Kultūrvide laikā un telpā”: 3.1. kultūras 
jēdziena izpratne; 3.2. kultūra kā sistēma; 3.3. kultūras izpausmes formas; 
3.4. kultūras procesi un starpkultūru attiecības. 4. Mācību satura 
komponents „Indivīds un sabiedrība”: 4.1. indivīda un sabiedrības attiecības 
dažādās kultūrās; 4.2. tradicionālā, masu un elitārā kultūra. 5. Mācību satura 
komponents „Darbība”: 5.1. analītiski vērtējošā darbība, analizējot un 
vērtējot kultūru informatīvos avotus un kultūras liecības; 5.2. radošā un 
pētnieciskā darbība.  

Literatūra. 3. Mācību satura komponents „Literatūra – kultūras sastāvdaļa”: 3.1. 
latviešu literatūra pasaules literatūras kontekstā; 3.2. kultūras vērtības 
folklorā un literārajos darbos. 
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2.tabulas turpinājums 
 

Mūzika. 3. Mācību satura komponents „Mūzika – kultūras sastāvdaļa”: 3.1. mūzikas 
vēsturiski stilistiskā attīstība – autora, skaņdarba un laikmeta saistība; 3.2. 
akadēmiskā mūzika; 3.3. populārā mūzika; 3.4. tradicionālā mūzika. 

Vizuālā 
māksla.  

3. Mācību satura komponents „Māksla – kultūras sastāvdaļa”: 3.1. vizuālās 
mākslas vēsturiski stilistiskā attīstība; 3.2. Latvijas un pasaules vizuālās 
mākslas mantojums. 

 

3.tabula 
Vispārējās vidējās izglītības programmu obligātais saturs III 

The obligatory contents of programs of secondary education III 
 

Mācību 
priekšmets 

III. Pamatprasības mācību priekšmeta apguvei 

Latvijas un 
pasaules 
vēsture. 

8.8. izprot cilvēku identitāšu daudzveidību un vēsturisko mainīgumu; 8.12. 
raksturo kārtu un reģionālo identitāti jaunajos laikos Kurzemē, Vidzemē un 
Latgalē; 8.13. izprot etniskās un nacionālās identitātes veidošanos Latvijā, 
Eiropā un pasaulē jaunajos un jaunākajos laikos; 8.33. ir toleranta attieksme 
pret mūsdienu pasaules daudzveidību. 9. Mācību satura komponents 
„Kultūrvide laikā un telpā”: 9.14. analizē civilizāciju saskarsmi un tās 
daudzveidīgās izpausmes un sekas; 9.15. raksturo Latvijas kultūrvēsturisko 
mantojumu.  

Filozofija. 9. Mācību satura komponents „Kultūrvide laikā un telpā”: 9.1. zina dažādas 
ontoloģijas teorijas un esamības jēdziena izpratnes; 9.2. izprot esamības un 
valodas attiecības; 9.3. prot raksturot un diskutēt par dažādu laikmetu un 
kultūru izpratni, par laiku, telpu un to attiecībām. 

Ģeogrāfija. 4. Mācību satura komponents „Kultūrvide laikā un telpā”: 4.1. pasaules 
telpiskā struktūra un ģeogrāfiskais novietojums; 4.2. demogrāfiskie procesi, 
iedzīvotāju demogrāfiskā un sociālā struktūra; 4.3. pasaules apdzīvojuma 
daudzveidība un to veidojošie komponenti; 4.4. pasaules kultūru 
ģeogrāfiskā daudzveidība. 

Psiholoģija. 7. Mācību satura komponents „Kultūrvide laikā un telpā”: 7.1. izprot 
saskarsmes būtību, funkcijas, nozīmi un šķēršļus; 7.2. prot novērtēt sociālās 
vides ietekmi uz pašvērtējumu un drošības izjūtu; 7.3. prot īstenot sociālos 
kontaktus, izprot to nozīmi un daudzveidību; 7.4. saprot ekopsiholoģijas 
nozīmi un jēgu mūsdienu sabiedrībā; 7.5. prot novērtēt vēsturiskās un 
sociālās atmiņas nozīmi cilvēka patības veidošanā; 7.6. interesējas par 
sociālās kultūras vides psiholoģiskajiem aspektiem. 

Politika un  
tiesības. 

9. Mācību satura komponents „Kultūrvide laikā un telpā”: 9.1. apzinās 
sabiedrības grupu atšķirīgās vajadzības un intereses; 9.4. zina faktorus, kas 
ietekmē politiskās kultūras veidošanos; 9.8. raksturo tolerances nozīmi 
cilvēku attiecībās; 9.9. skaidro un analizē starptautisko attiecību sistēmas 
modeļus; 9.10. raksturo Latviju kā starptautisko attiecību subjektu.  

Ētika.  9. Mācību satura komponents „Kultūrvide laikā un telpā”: 9.3. izprot ētiskās 
problēmas informācijā un komunikācijā; 9.5. prot analizēt un nošķirt 
sabiedrībai, dabai un videi kaitīgas darbības.  
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3.tabulas turpinājums 
 

Literatūra. 6. Mācību satura komponents „Literatūra – kultūras sastāvdaļa”: 6.2. 
salīdzina dažādu tautu literatūras parādības; 6.8. raksturo literārajos darbos 
ietvertās kultūrvēsturiskās parādības; 6.9. apzinās literatūras nozīmi 
nacionālās un individuālās identitātes attīstībā; 6.10. atzīst literatūru kā 
kultūras vērtību. 

Mūzika. 6. Mācību satura komponents „Mūzika – kultūras sastāvdaļa”: 6.2. raksturo 
dažādu mūzikas kultūru mijiedarbību mūsdienās; 6.3. izprot autora, 
izpildītāja un klausītāja mainīgās attiecības dažādos laikmetos un mūzikas 
veidos; 6.6. apzinās mūziku kā vērtību kultūras identitātes veidošanā; 6.9. ir 
iepazinis Latvijas un pasaules tradicionālās mūzikas daudzveidību.  

Vizuālā  
māksla. 

6. Mācību satura komponents „Māksla – kultūras sastāvdaļa”: 6.3. iepazinis 
vizuālās mākslas daudzveidību mūsdienās; 6.4. ir ieinteresēts vizuālās 
mākslas darba satura un vēsturiskā konteksta izzināšanā; 6.5. iepazinis 
kopsakarības atvijas, Eiropas un pasaules vizuālās mākslas vēsturē; 6.7. 
apzinās savu kultūras identitāti laikā un telpā; 6.8. toleranti izturas pret 
dažādām parādībām mākslā.  

Kulturolo– 
ģija 
 

6. Mācību satura komponents „Kultūrvide laikā un telpā”: 6.1. izprot 
kultūras jēdziena daudzveidīgo lietojumu un kultūras veidošanās 
nosacījumus; 6.2. spēj skaidrot cilvēka vajadzību un attieksmju nozīmi 
dažādās kultūrās; 6.3. izprot kultūras, civilizācijas un dabas mijattiecības; 
6.4. izprot zīmes un simbolus kā kultūras valodu; 6.5. izprot kultūru kā 
vērtību sistēmu un apzinās tās daudzveidīgo raksturu; 6.6. izprot ideju 
izpausmes kultūras simbolos, zīmēs un tēlos; 6.7. raksturo katras kultūras 
sabiedrībā pieņemto ideālu, varoņu un kultūrlaikmetu vērtību sistēmu kā 
attiecīgās kultūras raksturojošu liecību; 6.8. izprot tradīciju lomu kultūrā; 
6.9. apzinās kultūras mantojuma nozīmību pasaules un Latvijas kultūras 
pastāvēšanā; 6.10. spēj raksturot reliģijas, filozofijas, mākslas, zinātnes, 
izglītības, tehnikas dominanti un nozīmi kultūrā; 6.11. atšķir un skaidro 
mitoloģisko, reliģisko un filozofisko pasaules redzējumu un 
pamatprincipus; 6.12. spēj salīdzināt kultūras laikmetiem raksturīgākos 
mākslas darbus un raksturot tos kultūrvēsturiskā kontekstā; 6.13. izprot un 
spēj raksturot Rietumu, Tālo Austrumu, Dienvidaustrumāzijas un islāma 
kultūrās dominējošo ideju atšķirības un līdzības; 6.14. izprot komunikāciju 
formu nozīmi un ietekmi uz kultūrām; 15. izprot kultūras daudzveidīgās 
izpausmes formas; 6. izprot un spēj raksturot Eiropas kultūras saknes; 6.17. 
izprot Rietumu un Austrumu kultūru dialogu; 6.18. prot argumentēti paust 
savu viedokli par kultūras attīstību; 19. izprot globalizācijas procesu un tā 
izpausmes kultūrās; 6.20. zina un izprot multikulturālisma principus; 6.21. 
izprot Latvijas kultūras saistību ar pasaules kultūru dažādām izpausmes 
formām; 6.22. apzinās kultūras līdztiesības un līdzvērtības principus; 6.23. 
apzinās sevi kā kultūras procesu dalībnieku. 7. Mācību satura komponents 
„Indivīds un sabiedrība”: 7.1. izprot indivīda vietu un sociālo lomu kultūrā, 
dažādu sociālo grupu mijiedarbību; 7.2. prot skaidrot ideoloģijas un varas 
ietekmi kultūrā; 7.3. spēj pamatot savu vērtību sistēmu un skaidrot tās 
mainības/nemainības iemeslus; 7.4. zina un vērtē etniskās un nacionālās 
kultūras pazīmes un atšķirības; 7.5. prot raksturot masu, elitāro un 
subkultūru, izprot subkultūru lomu mūsdienu sabiedrībā; 7.6. apzinās 
etniskās un nacionālās kultūridentitātes nozīmi, saskata savas iespējas 
nacionālās kultūras kopšanā; 
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3.tabulas turpinājums 
 

 7.7. izprot jaunrades un tradīciju nozīmi Latvijas un citās kultūrās. 8. 
Mācību satura komponents „Darbība”: 8.1. prot salīdzināt, sistematizēt un 
analizēt kultūras informatīvos avotus un liecības; 8.2. prot lietot 
nozīmīgākos kultūras jēdzienus; 8.3. spēj izvērtēt dažādus viedokļus par 
kultūru veidošanos mijiedarbību; 8.4. prot saskatīt kultūru veidošanās un 
mainības cēloņus, starpkultūru problēmas un to iespējamos risinājumus; 8.5. 
ir motivēts un atbildīgi iesaistās kultūrvides veidošanas procesos; 8.6. ir 
tolerants pret dažādām kultūrām un prot veidot pozitīvas attiecības ar 
dažādu kultūru un reliģiju pārstāvjiem. 9. Izglītojamā attieksmes raksturo šī 
pielikuma 6.9., 6.22., 6.23., 7.6., 8.5. un 8.6.apakšpunktā minētās prasības. 

 

Secinājumi 

Conclusions 

Globālās sistēmas izveide 20.gs. otrajā pusē, pasaules integrācijas procesi, 
moderno tehnoloģiju izmantošana darba un sadzīves procesos, pasaules informācijas 
telpa ārpus robežām un kontroles, iespēja brīvi komunicēt starp dažādām tautām, 
kultūru daudzveidības pastāvēšanas atzīšana, indivīda reālā pārtapšana par pasaules 
pilsoni izvirza prasības pēc attiecīgām kompetencēm. To veidošanas pamatā ir 
izglītība, kas sniedz skolēniem ne tikai teorētiskas zināšanas dažādos mācību 
priekšmetos, bet veido arī reālas starpkultūru sadarbības prasmes un pieredzi.  

Mazākumtautību valodā un literatūrā, svešvalodā un latviešu valodā, psiholoģijā, 
ētikā, kulturoloģijā, literatūrā, mūzikā un vizuālajā mākslā starpkultūru izglītības 
kompetenču veidošanos paredz mācību mērķis un uzdevumi, kuru būtība ir pilnveidot 
izglītojamā prasmi kompetenti lietot valodu, svešvalodu saziņā, mūžizglītībā un 
starpkultūru dialogā, sekmēt radošas personības izaugsmi, pilnveidot literatūras 
kompetences kā personības garīgās, intelektuālās attīstības un pašrealizācijas līdzekli 
daudzkultūru sabiedrībā; attīstīt vajadzību un spēju piedalīties starpkultūru dialogā, 
sekmēt izpratnes veidošanos par sabiedrībā notiekošajiem procesiem; veicināt izpratni 
par sabiedrības daudzslāņainību, daudzveidību; apzināt pasaules kultūras mantojumu, 
kopainas izpratni, attīstot prasmes iesaistīties Latvijas un pasaules kultūras procesos. 
veidot izpratni par kultūru kā procesu, vērtību sistēmu indivīda un sabiedrības dzīvē; 
attīstīt prasmi analizēt un vērtēt kultūras tradīcijas.  

Savukārt Latvijas un pasaules vēsturē, filozofijā, psiholoģijā, politikā un tiesībās, 
ētikā, kulturoloģijā, literatūrā, mūzikā, vizuālajā mākslā starpkultūru izglītības 
kompetenču veidošanās ietvertas mācību priekšmetu obligātajā saturā, kur pārsvarā 
dominē mācību satura komponentā „Kultūrvide laikā un telpā”, kas iekļauj sapratni par 
ģeogrāfiskās vides un sabiedrības mijiedarbību, civilizāciju kultūrmantojumu, 
starpkultūru saskarsmi; politisko kultūru; sapratni par kultūru kā sistēmu; kultūras 
izpausmes formām, starpkultūru attiecībām. izprot cilvēku identitāšu daudzveidību un 
vēsturisko mainīgumu. Bet mācību priekšmeta apguves pamatprasības būtībā paredz, 
ka skolēns izprot etniskās un nacionālās identitātes veidošanos Latvijā, Eiropā un 
pasaulē; analizē civilizāciju saskarsmi; raksturo Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu; 
izprot saskarsmes būtību, funkcijas, nozīmi un šķēršļus; prot īstenot sociālos 
kontaktus, izprot to nozīmi un daudzveidību; apzinās sabiedrības grupu atšķirīgās 
vajadzības un intereses; toleranti izturas pret dažādām parādībām mākslā; spēj skaidrot 
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cilvēka vajadzību un attieksmju nozīmi dažādās kultūrās; izprot zīmes un simbolus kā 
kultūras valodu; izprot Rietumu un Austrumu kultūru dialogu; zina un izprot 
multikulturālisma principus; apzinās etniskās un nacionālās kultūridentitātes nozīmi, 
saskata savas iespējas nacionālās kultūras kopšanā; prot saskatīt kultūru veidošanās un 
mainības cēloņus, starpkultūru problēmas un to iespējamos risinājumus; ir tolerants 
pret dažādām kultūrām un prot veidot pozitīvas attiecības ar dažādu kultūru un reliģiju 
pārstāvjiem.  

Tā kā starpkultūru izglītības mērķis ir veicināt kultūru dialogu pasaules realitātes 
saprašanā, veicināt darbības, kas ļauj pacelties pāri aizspriedumiem un etniskajiem 
stereotipiem; pozitīvi novērtēt dažādības; veidot pozitīvu attieksmi un ieradumus pret 
cilvēkiem no citām sabiedrībām un kultūrām, var apgalvot, ka Vispārējās vidējās 
izglītības programmu obligātais saturs pilnā mērā iekļauj starpkultūru kompetenču 
veidošanās iespējas vidusskolēniem. 

Summary 

Kopsavilkums  

The concept of competence is ambiguous: the competence–competence, 
expertise–expertise–wide knowledge, skills in the field of competence–ability; 
competency – wealth (knowledge, as manager of human activity, the quality 
characteristics). Competence (jurisdiction) as the skill is 70. – 80. Year approach. 
Competence and qualifications of the 80th – 90. Year approach, where literacy is the 
knowledge, skills and attitudes is complex, which requires certain professional 
activity. Hābermass formulated a new approach to the understanding of competence: 
a) the competence of the human ability to use the acquired operation, and their full, b) 
the competence of the subject's level of quality. This approach formed the basis for 
new theories of competence development, which is taken as the basis for educational 
policy and the Latvian education reform in the future. Thus, the competence to be 
understood as demonstrated ability to apply knowledge and skills. Baccalaureate 
program allows to establish the minimum content of which the subjects and the extent 
to which intercultural education is included in the jurisdiction referred to in either the 
subject or target tasks, the mandatory content, or the essential subjects. Intercultural 
competence, the subject aims and objectives, subject content and the minimum basic 
subjects. Opportunity to communicate freely between different peoples, recognition of 
the existence of cultural diversity to raise the requirements for relevant competencies. 
It is based on is education, which consists of a real intercultural cooperation skills. 
Minority language and literature, foreign language and Latvian languages, 
psychology, ethics, literature, music and visual arts of intercultural education 
competence formation of the training aims and objectives. Latvian and world history, 
philosophy, psychology, politics and law, ethics, literature, music, visual arts 
education for intercultural. But in disciplines essential principle requires that the 
pupil understands the ethnic and national identity formation Latvian, Europe and the 
world. It can be argued that the general compulsory secondary education programs 
include the full content of the intercultural skills formation opportunities for high 
school students. 
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Abstract: The article reflects the research on theoretical level regarding conceptual issues of 
Consumer Education within the cultural environment and socio–economic situation of Latvia 
and European countries. There was analyzed the development of consumer rights protection, 
implementation of legislation in Latvia and other world. By the analysis of some parts of 
development of Consumer Education in economically developed country – Germany, its 
pedagogical and socio–economical aspects become apparent. By characterizing Latvian 
Consumer Education and its tendencies of development, we can come to a conclusion that in 
Latvia, where its economic development had stopped due to economic crisis; also within the 
field of Consumer Education we can see backwardness for approximately 20 years.  
Key words: consumer education, cultural background, socio–economic situation. 

Introduction 

Ievads 

The society’s economic basis of the market economy consists of production 
(supply) and consumption (demand). The selling of goods for consumption in 
households is going on. It is a market–oriented process being handled by mutual 
relations between producer’s supply and consumer’s demand. However, it is not being 
provided only by free and unlimited interaction between these market parties. Many 
spheres are meeting intervention, which is becoming apparent by different regulating 
measures making frames for market processes. The market–regulating measures can 
be specially provided, for instance, promotion of employment, reduction of inflation 
etc. They can also be attempts to reduce, in consumers’ opinion, unwanted effects of 
oriented economy in the market to improve the position within the market of a 
particular consumer or all consumers. These measures are being charged up to 
measures of the consumer policy.  

The economic theory faces a controversial issue of who affects the market 
development directly – a producer or a consumer. Do the consumer’s needs and 
desires influence the production or is the consumer just a helpless victim of the 
producer? In accordance to the classical economic theory, consumers are independent 
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market creators acting to satisfy their needs, while the producer acts to get benefit that 
is possible only by offering goods that comply with the consumer’s desires.  

The aims of any education reform contain a responsibility to provide favorable 
conditions for development of educated and qualitatively trained individuals. 
Therefore by the time when any sphere of activities should face competitive 
circumstances and unemployment, it is necessary to pay more attention to youth 
training for life activities within the new environment, under modern socially–
economic conditions (Ļubkina V., 1997). Thus, it is always important to understand 
the changes that socio–economic crisis has brought, what the future visions look like 
and what the main visions of changes in the educational system are.  

The geopolitical situation of Latvia, limited raw materials and energetic 
resources provide that the main factors ensuring Latvian competitiveness are and will 
remain high–quality educated, qualified inhabitants and intellectually capacious 
national economy. 

The national economy points the characteristics ensuring a person a safe and 
comfortable life within the ever–changing world, orienting person’s development as 
the goal of education. Each person has a right to education that could ensure maximal 
development of his abilities, open the door to the career and at the same time to 
appropriate life conditions. Within last few years the global economic crisis has 
created economic recession, a high rate of unemployment in Latvia and in other 
European countries. Therefore, nowadays the society’s need for economic thinking, 
development of initiative and culture, an ability to make non–standard decisions within 
different non–standard situations increases.  

French philosopher Helvetius (18th century) indicated that in every country the 
person’s educating is being related to a political administration form, but Article 2 of 
the Education Law of the Republic of Latvia states: “The purpose of this law is to 
ensure that every resident of Latvia has an opportunity to develop his or her mental 
and physical potential in order to become an independent and fully developed 
individual, a member of the democratic state and society of Latvia.” (Education Law, 
1999) 

Jacques Delores considers that “education has to pass effectively and on a large 
scale a constantly greater amount of such knowledge that endlessly is developing as 
well as skills being adjusted to civilization that is managed by education because it 
will be the grounds to skills being applied in the future. At the same time education 
should ensure landmarks in the complicated world that is constantly changing. Having 
such future view, it is not sufficient to ensure every child in his/her early childhood 
with a knowledge base. Therefore, education has to be organized in accordance to four 
learning pillars that are the main demands of the EU countries for modern education, 
we have to strive to urge every person to discover, find and enrich his/her creation 
potential, to find all the treasures being hidden inside the person” (Delors Ž., 2001) 
(see Figure1). 
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Figure 1 Four learning pillars 
1.att. Četri mācīšanās pīlāri (pēc Delors Ž., 2001) 

 
The education criteria mentioned above indicate the creation of social democracy 

being connected with the relations developing between people in their daily life. 
Latvia is a multicultural country, therefore, special attention is being paid to 
intercultural education, e.g., to education aimed at getting individuals ready for the 
activity within a multicultural democratic society (Grigule, 1998). L.Lapina and 
V.Rudina (Lapiņa L., Rudiņa V., 1997) indicate that the existence and future of 
democracy – both as the life–style and as the administrative form – can be ensured by 
independently thinking, educated and socially active people. A significant component 
of democracy is cultivation of everyday democratic customs and democratic behavior 
culture in the society, indicating creation of direct pupils’ cooperation possibilities, 
promotion of one's own initiative and active participation in the learning process.  

Personality – a person in the social environment, human potential as a kind of 
resource does not originate by its own. It has to be created, developed and improved. 
For this purpose there have been used work environment, education, culture, science, 
history, socialization institutions, and worldwide experience (Garleja R., 2006, 
page 6). 

Historical view on development of customer education 
The president of the USA, Lyndon B. Johnson, in 1971 proclaimed consumer 

education as an integral part of consumer protection. The necessity for consumer 
health and safety, as well as protection of economic interests was declared in 1972. 
Consumer rights were declared by the Resolution in 1975 “On the Initial Program of 
the Consumer Protection and Information Policy” which created a basis for consumer 
legislation structure within the European Union (Patērētāju politikas attīstība ES un 
Latvijā, 2000). When in 1986 the United Nations Organization unanimously adopted 
consumer protection guidelines, they included a whole chapter on consumer education. 
Guidelines defined that governments should develop and promote progress of 
education and information acquiring general programs taking into consideration the 
national cultural traditions. 

In 1985 the United Nations Organization adopted main guidelines of consumer 
protection stating that every world’s consumer has certain rights (Patērētāju tiesību 
aizsardzības likumdošana Latvijā un pasaulē, 2000) which have been reflected in 
Figure 2. 

 
 
 

To be able 
to

To be 

To live 

To do 

To know 
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Figure 2 Consumer rights 
2.att. Patērētāja tiesības 

(Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošana Latvijā un pasaulē, 2000) 
 
In 1986 the European Council of Ministers of Education adopted a resolution 

“On Consumer Education in Comprehensive Schools” which prescribes that “the 
competent authorities in the Member States should ensure gradual introduction of 
consumer education into school curricula at the primary and secondary level so that 
consumer education is systematically provided thorough the period of compulsory 
education.” The European Community and the Single European Act of 1987 
prescribed establishing of a common market which meant opening borders. The basic 
principles for establishing the European Community: free movement of goods, 
services, humans and capital (Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošana Latvijā un 
pasaulē, 2000).  

Unfortunately, the act did not recognize the necessity for a single consumer 
protection policy within the European level; it was considered that consumers will gain 
sufficient benefit from effects caused by establishing of a common market, for 
instance, a single agriculture policy, increase of competitiveness. Only the Amsterdam 
Treaty (in 1997) included a special Article 153 regarding consumer protection: To 
promote consumer interests and ensure a high level of protection, as well as promote 
consumers’ right to information and education and their right to organize themselves 
in order to protect their interests, the Community has endeavored to protect the health, 
safety and economic interests of consumers.” Since the Amsterdam Treaty came into 
force in May 1999, the consumer education has been included in general aims of the 
EU Consumer Protection. 

Everything within the development of the consumer protection and education 
policy created a necessity to develop various structures for protection of consumer 
rights as well as consumer–educating organizations. The sample of Great Britain is 
reflected in Table 1 (Consumer skills on the national agenda, UK). 

 

Consumer Rights 

For Protection of Health 
and Safety 

For protection and 
promotion of economic 

interests
For obtaining information in 
order to make a competent 

choice 

For consumer education 

For reward 
To form groups of 

consumers 

To be heard – 
representing 

consumer’s interests 
and participating in 

decision making 
processes 
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Table 1  
Consumer education organizations and legal structures in Great Britain 
Patērētājus izglītojošas organizācijas un tiesību struktūras Lielbritānijā 

(Danilāne L., Ļubkina V., 2008.) 
 

Organizations Organization’s functions
National Consumer 
Council (1975) 

 To represent consumer interests regarding all kinds of goods and 
services both in the public and private sector; 

 To arrange campaigns; 
 To perform researches and support other activities; 
 To represent unsuccessful consumers. 

Consumer education 
cooperation team 

 To provide relations between local municipalities’ consumer 
educators within Great Britain. 

Consumer 
Association 

 To publish a journal “How?” 
 To give people an opportunity to make informed consumer 

decisions; 
 To reach notable improvement for prices and services. 

Consumer Institute  To work on a large scale for consumer protection agencies in Great 
Britain and whole Europe. 

Consumer Groups 
National Federation 

 To encourage and coordinate the work of voluntary, independent 
consumer groups; 

 To represent the opinion of consumer groups on the national level. 
Conference for 
consumer studies 

 To provide information about higher education institutions where 
the consumer education is being offered. 

HM Treasury 
Financial Inclusion 
Taskforce  

 To promote societies’ educating regarding the science of econo–
mics and practice both on the national and international level; 

 To maintain relations with large professional and business 
organizations. 

Welsh Consumer 
Council 

 To represent consumers of Wales and work with them; 
 To inform industry, commerce and government regarding 

consumer interests and needs; 
 To work with other public, private and voluntary organizations, 

developing and implementing projects on issues related to 
consumers. 

 

A sample of Great Britain reflects functions of organizations which performed 
mostly informative measures within the field of consumer protection and only a few of 
them started consumer education in this sphere. 

Today’s protection of consumer interests and rights on the national level consist 
of two basic elements: 

- The first one is development and adopting of appropriate regulatory 
enactments (laws, resolutions, terms and orders of local municipalities); 

- The second one is public authorities developing a state policy regarding 
consumer protection, performing functions of a coordinator, monitoring 
implementation of regulatory documentation, controlling safety and quality 
of services and goods, solving current conflicts, realizing educational and 
informative activities among consumers and cooperating with social 
institutions protecting consumer rights (Patērētāju politikas attīstība ES un 
Latvijā, 2000). 
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The consumer policy shall not be considered as a by–product of a single market 
policy or competition policy. Consumer Policy is a separate policy with its rights, goals, 
priorities and instruments. Article 129A of the Maastricht Treaty ensures a legal basis for 
a single autonomous consumer policy on the level of the European Union (Consumer 
Education: Guidelines for teachers, 2000). 

The term „Consumer Education” can be described by two aspects: pedagogical or 
consumer educating aspect and socio–economic aspect – consumer protection (legislation, 
rights etc.), marketing theories etc.  

Prof. Heiko Steffens (Germany) has studied the consumer education in Germany, an 
economically developed country, and divided its development into four stages.  

By the analysis of some parts of development of consumer education in an 
economically developed country – Germany, its pedagogical and socio–economical 
aspects become apparent (see Table 2). 

Table 2 
Aspects characterizing consumer education in an economically developed country 

Patērētājizglītību raksturojošie aspekti ekonomiski attīstītā valstī 
(Danilāne L., Ļubkina V., 2008.) 

 

Period 
Pedagogical aspect of 
consumer education

Socio–economic aspect of consumer 
education 

Period of naive 
consumption 
(till the end of 
the 1960’s)  

There has been 
introduced a subject –
home economics, where 
there have been included 
topics regarding money, 
its value, pocket money 
and its rational input etc. 

Private households investigating the hierarchy 
of needs, economic application of goods, as 
well as market economy, its principles and 
mechanisms come forward.  

Period of 
consumption  
(till the end of 
the 1970’s)  

Acquisition of social 
sciences plays a special 
role in consumer 
education. 

In Germany products had been produced 
sufficiently and therefore market structures 
were put forward. The main paradigm of this 
period was related to acquirement of consumer 
rights, which promoted the formation of 
consumer organizations and policy 
development. However, it formed a necessity 
to arrange everything on the national and 
global level. There were proclaimed first rules 
regarding consumer education and protection.  

Period of social 
and green 
consumption 
(1980’s) 

Education programs have 
been supplemented by 
education of values, 
which have been 
gradually added to home 
economics and social 
sciences. 

The society and environment come forward, 
social responsibilities for environment, rational 
consumption of goods and other issues. An 
important part is local market’s entrance into 
the global market circulation and therefore 
promotion of new contacts. Knowledge, social 
responsibility, citizens’ participation in making 
significant decisions. 

Sustainability–
oriented period 
(starting from 
year 2000)  

Educational institutions 
shall include the idea of 
sustainability into their 
activities. 

On the one hand, focus is being related to 
private households’ dependence on economy in 
general, but on the other hand – on the 
development of a sustainability–oriented life–
style. 
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Cont. table 2 
 

  Knowledge, abilities and perspective values 
are being considered as equally important 
for the fight against consumers’ demands. 
Development of a dialogue between all 
participants of consumption: producers, 
commerce, consumers 

 

At present not only in Germany, but also in other economically developed 
countries of Western Europe – France, Austria, Italy etc. consumer education has 
entered into the new 5th stage, which is connected to the new level of consumers’ life 
quality, resource allocation due to the global economic crisis and new approaches of 
consumer education, where the basis is ethical principles and necessity for forming 
consumer culture for creation of a civil society. By characterizing Latvian Consumer 
Education and its tendencies of development, we can come to a conclusion that in 
Latvia, where the economic development has stopped due to the economic crisis, we 
can also see backwardness within the field of consumer education for approximately 
20 years. By analyzing some socio–economic and pedagogical aspects of consumer 
education and its characterizing factors, we can notice, that Latvia entered the “period 
of social and green consumption” only in the beginning of the 21st century, at the same 
time this period had already been stated in other countries in the 1980's. It is connected 
to the fact that Latvia only by the beginning of the 1990’s, after Latvia had recovered 
its sovereignty, started the creation of Latvian legislation in all spheres, inter alia, 
consumer education and protection. Some laws being valid before the war in Latvia 
(from 1920 till 1940) were resumed, as well as new laws regarding consumer 
protection were adopted (see Table 3).  

Table 3 
Legislative enactments of the Republic of Latvia and actions regarding consumer 

protection and legislation 
Latvijas likumdošanas akti un darbības saistībā ar patērētāju aizsardzību un 

likumdošanu 
(Danilāne L., Ļubkina V., 2008.) 

 

Year Document 
1992 First law in Latvia „On Consumer Rights Protection”.  
1994 Adopting of a quality assurance national program. One of its mainstream 

developments is working out special laws within the field of consumer rights’ 
protection.  

1996 “Law on Safety of Goods and Services and Duties of Producer and Service 
Provider”. Law “On Assessment of Conformity”. 

1999 Consumer Rights Protection Law [45]. 
Advertising Law. 
Cabinet Regulations „Procedures for Displaying Prices of Products and Services”, 
“Consumer Credit Conditions”, “Regulations on Distance Contracts”, 
“Regulations on Contracts about Obtaining the Right for Temporary Use of a 
Building or its Part thereof”, “Regulations on Labeling of Glassware”, 
“Regulations on Contract Entered into out of the Permanent Location of the Sale 
or Provision of Services”;  
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2000 Cabinet Regulations “Food Labeling Regulations”, “Regulations for Labeling of 
Glassware” “Regulations on Safety of Toys”, “Regulations on Safety of Electrical 
Appliances”, “Regulations on Accordance and Assessment of Household 
Electrical Refrigerators and Freezers”, “Regulations on Pressure Equipment and 
Assemblies Thereof”, “Regulations on Simple Pressure Vessels”, “Regulations on 
Safety of Machinery”, “Regulations on Restrictions and Prohibitions on Use and 
Marketing of Dangerous Chemical Substances and Dangerous Chemical 
Preparations”.  

2001 Cabinet Regulations “Procedures for Conformity Assessment of Construction 
Products in the Regulated Sphere”, “Regulations on Gas Appliances”; 
“Regulations on Ranges of Nominal Quantities of Pre–packaged Products and 
Nominal Capacities of Packages”.  

2002 Cabinet Regulations “Regulations on Labeling of Household Refrigerators and 
Freezers, and Information to be Included in Distance Contracts”, “Regulations on 
Labeling Household Washing Machines, Tumble Dryers and Combined Washer–
Dryers and Information to be Included in Distance Contracts”, “Regulations on 
Labeling of Household Lamps and Information to be Included in Distance 
Contracts”, “Regulations on Labeling of Household Dishwashers and Information 
to be Included in Distance Contracts”, “Essential Requirements for Aerosol 
Dispensers and Producers for Labeling Thereof”, “Regulations on Labeling 
Household Appliances, Indicating Information on Noise Emission in 
Environment”, “Regulations on Emission of Noise from Equipment Utilised 
Outdoors”, “Labor Protection Requirements for Use of Safety Signs”, 
“Regulations on Distance Contracts”.  

2003 Cabinet Regulations “Regulations on Equipment and Protective Systems Used in 
Potentially Explosive Atmosphere”, “Requirements for Personal Protective 
Equipment, Procedures for Conformity Assessment and Market Supervision 
Thereof” 

2004 Law on Safety of Goods and Services. 
Law on Information Services. 
Law on Handling of Alcoholic Beverages. 
Cabinet Regulations “Regulations on Labeling Household Air–Conditioners and 
Information to be Included in Distance Contract”; „Regulations on Labeling of 
Household Ovens and Information to be Included in Distance Contract”; 
„Regulations on Consumer Information to be Provided in Labeling and 
Promotional Publications on Fuel Consumption and CO2 Emissions of New 
Passenger Cars”; “Regulations on Hot–water Boilers”; “Regulations on 
Conformity Assessment of Fire Safety Goods, Fire Fighting Equipment and 
Devices”; “Regulations on Distance Contracts for Provision of Financial 
Services”; “European Union Regulations (EC) No. 261/2004 on Establishing 
Common Rules on Compensation and Assistance to Passengers in the Event of 
Denied Boarding and of Cancellation or Long Delay of Flights”. 

2005 Law “On Restrictions regarding Sale, Advertising and Use of Tobacco Products”. 
Cabinet Regulations “Procedures of Market Supervision Institutions to Request 
and Receive Samples of Goods, and Handle them after a Laboratory or other 
Types of Expert–examination”; “Regulations on Indication of Composition for 
Textile Fibres on Labeling of Textile Products”; “Regulations on Construction, 
Conformity Assessment and Placing on the Market of Recreational Craft”. 
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2006 Cabinet Regulations “Procedures for Submission and Examination of Consumer 
Claims Regarding the Non–Conformity of Goods or Services with Contract 
Provisions”; “Procedures by which a Producer, Distributor of Goods or Service 
Provider Informs the Relevant State Supervisory and Control Institutions 
Regarding the Goods or Services that Cause a Risk Incompatible with General 
Safety Requirements”; “Regulations on Conformity Assessment of Wheeled 
Vehicles and Parts Thereof”; “Regulations on Essential Requirements for Lighters 
and Procedures for Monitoring Thereof”. 

2007 Cabinet Regulations “Regulations on Electromagnetic Compatibility of 
Equipment”; “Procedures for Conformity Assessment, Distribution and Utilisation 
of Radio Equipment and Electronic Communications Network Terminal 
Equipment”; “Regulations on the Procedures for Preparation and Implementation 
of a Package Tourism Service, Information to be Provided to a Client, and the 
Rights and Duties of a Package Tourism Service Provider and a Client” 

2008 Unfair Commercial Practice Prohibition Law. 
Cabinet Regulations “Regulations on Consumer Credit Agreements”. 

 
In Latvia as well as in economically developed countries, the first passed laws 

were also connected mostly to the issues of informing and protecting consumers. 
However, on April 16, 2003 Latvia concluded an agreement with the European Union 
prescribing active promotion and ensuring of the consumer education, protection 
policy in accordance with the European Union laws and main guidelines for consumer 
protection of the United Nations Organization, as well as approximation of consumer 
protection legislation and consumer protection application to appropriate regulations 
of the European Union, thus ensuring customers with effective legal protection in 
order to improve the quality of consumer products and maintain corresponding 
protective standards.  

Several public authorities and social institutions are dealing with consumer rights 
control, protection and education issues in Latvia (see Table 4).  

Table 4 
Consumer rights observance surveillance in Latvia 
Patērētāju tiesību ievērošanas uzraudzība Latvijā 

(Danilāne L., Ļubkina V., 2008.) 
 

Year Establishment Functions
1994 A new 

department in 
the Ministry of 
Economics has 
been 
developed – 
Consumer 
Rights 
Protection 
Centre  

Develops a new policy corresponding to international norms 
within the legislation of consumer rights protection, protecting 
customers from risky goods or services, unfair agreements; draws 
up a state consumer rights protection program, coordinates its 
work between various institutions. 
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1995 Certification 
Centre 
“Baltsert” 

To arrange and perform the certification (evaluation of 
conformity) of the following product groups: foodstuff, including 
alcoholic drinks and food supplements, natural mineral and 
spring water, cosmetic products and perfumery, goods meant for 
contact with foodstuff, domestic chemical products, toys. 
 To arrange and carry out the certification (evaluation of 
conformity) of the producing process and inspection: evaluation 
of food supplements and mineral water production units with 
further possibility to incorporate with the EU, evaluation of 
foodstuff enterprises for conformity to requirements of the EU 
and the Republic of Latvia normative documentation, evaluation 
of enterprises producing cosmetic products for conformity to 
requirements of the EU and the Republic of Latvia normative 
documentation, evaluation of enterprises producing toys for 
conformity to requirements of the EU and the Republic of Latvia 
normative documentation.  

1996 Electricity 
Consumers’ 
Committee  

Deals with all issues related to energy resources, which concern 
consumer rights, and its competence includes protection of 
energy consumer groups' interests of power supply and regulation 
of power supply; consideration of energy consumers’ complaints 
and suggestions.  

1997 State Sanitary 
Inspectorate 

Accounts not only for the food market surveillance, but also for 
market surveillance of cosmetic products and domestic chemical 
products. The central aim of the inspectorate is to accomplish the 
control of regulatory enactments fulfillment as well as 
surveillance within the field of hygiene, epidemical safety and 
food harmlessness.  

1998 Consumer 
Rights 
Protection 
Centre 

Performs consumer educating, organizes and coordinates 
cooperation between supervision and governing authorities 
involved in the implementation of the consumer rights protection 
state policy and consumer rights protection civic organizations; 
considers consumers’ complaints and suggestions; offers legal 
aid for consumers and defends consumer rights in the court. 

1999 Non–
governmental 
consumer 
protection 
organization – 
Latvian 
Consumers’ 
Protection 
Association, 
where regional 
consumer clubs 
are united 

Performs the consumers educating responsibilities; ensures 
information for society; deals with consumer rights for purchase 
of goods and usage of services, protection of environmental and 
economic interests; the goals of the association: – creation of an 
educating and informing materials data base within the field of 
consumer rights; – to promote the development of consumer 
protection in Latvia by forming all–round network of 
organizations in Latvia; – to develop bulletins, improve 
consumers’ knowledge about their own rights; – to steady the 
departments of Consumers’ Protection Association; – to enlarge 
the number of volunteers which would be able to explain 
sufficiently laws protecting consumer rights.  
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2003 Sate 
Construction 
Inspection 

The tasks of the State Construction Inspection are to control the 
officials and the state and local authority institutions – 
participants of construction – to observe the law and other 
requirements of legislation in the area of construction, as well as 
control the implementation of laws and other legislative 
enactments concerning the quality of construction products. 

2004 Latvia 
Certification 
Centre 

The direction of its basic activity: evaluation of goods and 
services conformity, personnel training, consultations and 
inspection. LATSERT is a leader in Latvia within several fields 
of its activity ensuring a wide choice of services, maintaining 
high quality of services and adjusting to customers' needs, 
acquiring new, modern spheres and methods of activity. 

2005 European 
Consumer 
Centres 
Network 
(ECC–Net) 

The centres of ECC–NET are in every country of the EU, their 
functions are: to raise people’s knowledge regarding possibilities 
provided by national and international legislation concerning 
consumer rights.  
To deal with complaints from abroad and offer consultations and 
give advice, as well as represent consumers in problem situations 
appearing in other countries. To coordinate consumers’ out–of–
court–settlement procedures on the European level. To help 
solving consumers’ complaints in alternative ways – by 
negotiations, settlement. To collaborate with other ECC–NET 
centres, as well as other EU networks – FIN–Net (Financial 
network), SOLVIT and European judicial network in civil and 
commercial matters. 
To promote the interest of media and arrange campaigns 
popularizing consumer rights within different groups. 
To support and join campaigns on consumer rights organized by 
the EU as well as common projects. 
To collect and summarize up–to–date information regarding the 
national and EU consumer rights legislation. 
To perform international researches and comparisons of prices, 
legislation and other issues related to protection of consumer 
rights. 

2006 JSC Inspecta 
Latvia 

The main task is to be a third party to conformity–valuating 
partnership giving to its producer or consumer confidence that 
his/her product, good, process, system or work environment fits 
to the required criteria.  

2009 Metrology and 
Accreditation 
State Agency’s 
structural unit 
“Latvian 
National 
Accreditation 
Bureau” 

Functions of LATAK: – to evaluate, accredit and control 
conformity–valuating institutions in accordance with the standard 
LVS EN ISO/IEC 17011:2004 “Conformity Assessment. General 
Requirements for Accrediting Institutions, Accrediting 
Conformity Assessment Institutions and Binding Applicable 
Documentation”, as well as to maintain the register of accredited 
conformity assessment institutions.  
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For many issues concerning consumer education and rights protection being 
handled by the EU there have been developed a basis of normative documentation in 
Latvia as well, nevertheless it has been working on ensuring of education content and 
legislation activity efficiency.  

Consumption as an economic activity has a certain goal. Economists call it 
“maximize efficiency” or “improvement of life standards”. But in order to reach the 
highest peak of the improved life standard, consumption should be built upon 
conditions of sustainability, acquirement of consumption culture and it should be 
socially significant.  

Conclusions 

Secinājumi 

The development of consumer concept within the Latvian and European cultural 
environment and socio–economical situation, being discussed above, reflects the 
topicality and multi–dimension of this issue:  

- Individuality – a person in social environment and his/her human potential 
shall be formed, developed using work environment, education, culture 
science, history, socialization institutions, world experience (Garleja R.). 

- Development of a consumer policy in Latvia and Europe, consumer 
protection legislation and analysis of normative documentation related to it 
reflects the fact that the functions of consumer–educating organizations and 
legal structures at the beginning were basically related to informative 
activities within the field of consumer protection instead of educating 
activities. 

- The development of consumer education within economically–developed 
countries (Germany and others) has been analyzed; the concept “consumer 
education” has been characterized by two aspects: a pedagogical or 
consumer educating aspect and a socio–economic aspect – consumer 
protection (legislation, rights etc.), marketing theories etc. (Steffens H.).  

- By characterizing Latvian consumer education and its tendencies of 
development, we can come to a conclusion that in Latvia, where its 
economic development has stopped due to the economic crisis, we can also 
see backwardness within the field of consumer education for approximately 
20 years. By analyzing some socio–economic and pedagogical aspects of 
consumer education and its characterizing factors, we can notice that Latvia 
entered the “period of social and green consumption” only in the beginning 
of the 21st century, at the same time this period had already been stated in 
other countries in the 1980's. It is connected to the fact that in Latvia only 
by the beginning of the 1990’s, after Latvia recovered its sovereignty, there 
was started the creation of Latvian legislation in all spheres, inter alia, 
consumer education and protection. But in order to reach the highest peak 
of the improved life standard, consumption should be built upon conditions 
of sustainability, acquirement of consumption culture and it should be 
socially significant.  
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Summary 

Kosavilkums 

Rakstā atspoguļots pētījums teorētiskā līmenī saistībā ar patērētāja izglītības 
konceptuāliem jautājumiem Latvijas un Eiropas valstu kultūrvidē un sociāli 
ekonomiskajā situācijā. Analizēta patērētāju tiesību aizsardzības attīstība, 
likumdošanas ieviešana Latvijā un pasaulē. Analizēti patērētājizglītības attīstības 
posmi ekonomiski attīstītā valstī – Vācijā, kur skaidri iezīmējas tās pedagoģiskie un 
sociāli ekonomiskie aspekti. Raksturojot Latvijas patērētājizglītību un tās attīstības 
tendences, secināts, ka Latvijā, kuras ekonomiskā attīstība ir apstājusies saistībā ar 
ekonomisko krīzi, arī patērētājizglītības jomā ir redzama atpalicība apmēram uz 20 
gadiem.  

Aplūkotā patērētāja koncepcijas attīstība Latvijas un Eiropas valstu kultūrvidē un 
sociāli ekonomiskajā situācijā atklāj šīs problēmas aktualitāti un daudzpusīgumu: 

- Personība – cilvēks sociālā vidē un tā cilvēkpotenciāls ir jāveido, jāattīsta 
un jākopj, izmantojot darba vidi, izglītību, kultūru, zinātni, vēsturi, 
socializācijas institūcijas, pasaules pieredzi (Garleja R.); 

- Patērētāju politikas attīstība Latvijā un Eiropā, patērētāju tiesību 
aizsardzības likumdošana un ar to saistītās normatīvās dokumentācijas 
analīze atspoguļo to, ka patērētājus izglītojošo organizāciju un tiesību 
struktūru funkcijas šo organizāciju darbības pirmsākumos saistījušās, 
galvenokārt, ar informatīviem pasākumiem patērētāja aizsardzības jomā 
nevis izglītojošiem pasākumiem; 

- analizēta patērētājizglītības attīstība ekonomiski attīstītās valstīs (Vācijā 
u.c.), jēdziens “patērētājizglītība” raksturots no diviem aspektiem: 
pedagoģiskā jeb patērētāja izglītošanas aspekta un sociāli ekonomiskā 
aspekta – patērētāju aizsardzība (likumdošana, tiesības u.c.), mārketinga 
teorijas u.c. (Steffens H.) 

- raksturojot Latvijas patērētājizglītību un tās attīstības tendences, var secināt, 
ka Latvijā, kuras ekonomiskā attīstība ir apstājusies saistībā ar ekonomisko 
krīzi, arī patērētājizglītības jomā ir redzama atpalicība apmēram uz 20 
gadiem. Analizējot patērētājizglītības aspektus, gan pedagoģiskos, gan 
sociāli ekonomiskos un to raksturojošos faktorus, redzam, ka Latvijā tikai 
21.gs. sākumā ir iestājušies “Sociālā un Zaļā patēriņa laiki”, kuri ārvalstīs 
bija sasniegti jau 80–tajos gados. Tas saistās ar to, ka Latvijā tikai sākot ar 
90–to gadu sākumu, pēc neatkarības atgūšanas, bija uzsākts Latvijas 
likumdošanas veidošanas process visās jomās, tai skaitā patērētāju 
aizsardzībā un izglītībā. 

- lai sasniegtu iedzīvotāju dzīves kvalitātes maksimālo līmeni, patēriņam 
jābalstās uz ilgtspējības noteikumiem, patērētāja kultūras apguvi un tam 
jābūt sociāli nozīmīgam. 
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Abstract. Achievements of the studying youths in studios, relations with the comrades of 
studios, their adaptation to university situation in a large measure depend from many factors 
of personality of youths. Extroversion and introversion of personality of youths , subjective 
locus control and social competence mention as the most substantial factors. In this paper 
there is analized results of investigation of mentioned personality factors in the groups of 
students of various specialities in Rezekne Higher education institution. 
Keywords: personality, extroversion, introversion, locus control, social competence, process 
of studies.  

Ievads 

Introduction 

Studējošo jauniešu panākumi studijās, attiecības ar studiju biedriem, viņu 
adaptācija augstskolas situācijai lielā mērā ir atkarīgi no daudziem jauniešu personības 
faktoriem. Kā būtiskākie faktori minami jauniešu personības ekstraversija un 
intraversija, subjektīvās kontroles lokuss, sociālā kompetence. (Lanka, 1999) Šajā 
rakstā tiek atspoguļoti minēto personības faktoru izpētes rezultāti Rēzeknes 
Augstskolas dažādu specialitāšu studentu grupās. 

Studentu personības faktoru: ekstraversijas – introversijas, subjektīvās lokusa 
kontroles un sociālās kompetences raksturojums 

Disposition of students’ personality factors: extroversion – introversion, 
subjective locus control and social competention 

Jauniešu kognitīvās darbības īpatnības, rakstura īpašības, uzvedības dinamika ir 
cieši saistīta ar viņu temperamenta īpašību likumsakarīgajām attiecībām (Мадди, 
2002). Ikviena temperamenta īpašība noteiktā gadījumā var pozitīvi ietekmēt jauniešu 
pielāgošanos darbības apstākļiem, bet citos gadījumos – būtiski kavēt jauniešu 
adaptāciju. Kā būtiskākās īpašības var minēt jauniešu personības ekstraversiju un 
intraversiju  

Jaunieši – intraverti attiecībās ir noslēgti, atturīgi, rezervēti, distancēti. Viņi ļoti 
lēni iejūtas jaunās situācijās, attiecības ar citiem cilvēkiem veidojas ļoti pakāpeniski. 
Šie jaunieši dod priekšroku šauram paziņu lokam, uztur ciešākas attiecības ar ļoti 
ierobežotu cilvēku skaitu, tie var būt trīs, divi vai pat viens cilvēks. Attiecības ar 
cilvēkiem virzās dziļumā, nevis plašumā – šīs attiecības ir intensīvākas nekā 
ekstensīvas (Мадди, 2002).  
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Intravertajiem jauniešiem laika perspektīvā lielu daļu nosacītā laika nogriežņa 
aizņem pagātne un nākotne, bet pavisam nedaudz – tagadne, tādēļ, ka intraversija ir 
tāda virzība uz iekšu, kad intraverts nododas atmiņām, pārdomām par notikušo vai arī 
domā par nākotni, tās var būt fantāzijas vai plāni. Tagadne ir tikai mirklis starp pagātni 
un nākotni. 

Kautrīgums, noteikta neuzticēšanās objektiem, neizlēmība paaugstina šo jauniešu 
trauksmi situācijas, kad tiek vērtēta viņu kompetence. Augstas intraversijas gadījumā 
jauniešiem var būt raksturīgas bailes pret objektu – šī iemesla dēļ attīstās savdabīga 
gļēvulība, kas traucē aizstāvēt savu viedokli un būtiski paaugstina dziļi intraverto 
jauniešu trauksmi pašprezentācijas situācijās .  

Intravertie jaunieši ļoti augstu vērtē savu neatkarību un intensīvi cīnās par tās 
saglabāšanu. Parasti šī cīņa izpaužas kā savas personības aizsardzība, jo šī tipa jaunieši 
ļoti baidās no pastiprinātas citu cilvēku ietekmes. Cīņa par savu neatkarību prasa lielu 
psihisko sasprindzinājumu – tādēļ dziļi intraverti jaunieši var būt pakļauti psihastēnijai 
(augsta sensitivitāte, ātra psihisko resursu izsmeļamība un hronisks nogurums (Мадди, 
2002).  

Ekstravertie jaunieši ir atklāti, sabiedriski, ātri iejūtas jaunās situācijās, ātri veido 
kontaktus ar cilvēkiem, viņi ir komunikabli, dod priekšroku plašam paziņu lokam. 
Tipiskam ekstravertam ir daudz draugu, draudzeņu, paziņu. Attiecības ar cilvēkiem 
ekstravertam vairāk virzās plašumā, nevis dziļumā. Pieaug paziņu skaits, bet reti ir 
gadījumi, kad šīs attiecības kļūst dziļākas. 

Kustīgums un spēja ātri pielāgoties mainīgiem vides apstākļiem, tieksme atrasties 
uzmanības centrā, pastāvīga uzmanība pret apkārtējo vidi, atsaucība un gatavība 
pieņemt notikumus, augstāka nekā intravertiem spēja paciest psihoemocionālo slodzi, 
ir faktori, kas būtiski pazemina ekstraverto jauniešu trauksmes līmeni situācijās, kad 
tiek vērtēta jauniešu kompetence, pie kurām pieskaitāmas arī pašprezentācijas un 
zināšanu pārbaudes situācijas. 

Ekstraverto jauniešu atkarība no sabiedriskā viedokļa par viņiem un augsta 
uzņēmība pret apkārtējo cilvēku ietekmēm vērtējama ka faktors, kas var paaugstināt šo 
jauniešu trauksmes līmeni pašprezentācijas un zināšanu pārbaudes situācijās.  

Ekstravertie jaunieši dod priekšroku darbam ar cilvēkiem. Darbs ar cilvēkiem 
nenozīmēt tikai darbu grupā, tas nozīmē, ka katru dienu ir darīšana ar citiem 
cilvēkiem – tipiskam ekstravertam tas sagādā iekšēju gandarījumu (Якунин, 1998).  

Lokusa kontrole ir psihiska kvalitāte, kas raksturo cilvēka noslieci piedēvēt 
atbildību par savas darbības rezultātiem ārējiem apstākļiem (eksternāla, ārēja lokusa 
kontrole), vai arī savām spējām un pūlēm (internālā, iekšējā lokusa kontrole). 

Eksternalitāte – internalitāte ir noturīgas personības struktūras, kas veidojušās 
personības socializācijas un audzināšanas procesā un to veidošanās nav atkarīga no 
cilvēka dzimuma. Iepriekšējās pieredzes rezultātā cilvēkam veidojas noteikta 
pastiprinājuma vērtību un gaidīšanas sistēma. Akumulējot personības sociālo pieredzi, 
lokusa kontrole atspoguļo subjekta attieksmi pret dažādiem ārēji determinētiem 
(eksternālā orientācija) un iekšēji determinētiem internālā orientācija) notikumiem 
(Якунин, 1998). 

Eksternālajiem jauniešiem ir tendence piedēvēt atbildību par saviem 
panākumiem un neveiksmēm ārējiem faktoriem – atsevišķos gadījumos līdz pat 
pilnīgam fatālismam. Šādi studējošie jaunieši savās neveiksmēs vaino tikai situāciju: 
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veicamā uzdevuma sarežģītība, docētāju neobjektivitāte, laika nepietiekamība, troksnis 
kopmītnēs utt. Eksternālajiem jauniešiem bieži vien ir pazemināts vai paaugstināts 
pretenziju līmenis atkarībā no ārēja novērtējuma, uz kuru viņi ir orientēti. Viņu 
aktivitāte paaugstinās pēc neveiksmes un pazeminās pēc veiksmes. Bez tam, jaunieši – 
eksternāļi nepietiekami tic saviem spēkiem un savu mērķu sasniegšanas iespējamībai, 
bieži vien izvēloties savām iespējām neadekvātus mērķus. Minētās īpatnības var vērtēt 
kā faktorus, kas paaugstina studējošo jauniešu ar eksternālo orientāciju trauksmes 
līmeni pašprezentācijas un zināšanu pārbaudes situācijās. 

Pētījumi liecina, ka jauniešiem ar eksternālo kontroles lokusu biežāk rodas 
psiholoģiskas problēmas, nekā jauniešiem ar internālo kontroles lokusu. Piemēram, 
D. Maijers, atsaucoties uz Faresa (Phares, 1976., 1978.) pētījumiem apgalvo, ka 
trauksme un depresija eksternāļiem ir izteikta vairāk, bet pašcieņa ir zemāka, nekā 
internāļiem. Šī autora pētījumi parāda, ka konstatētie fakti var būt saitīti ar to, ka 
eksternāļi netic saviem spēkiem un tam, ka viņi paši ir savas dzīves noteicēji. 

Jaunieši ar internālo kontroles lokusu pretēji eksternālajiem jauniešiem paši 
uzņemas atbildību par savām veiksmēm neveiksmēm – bieži vien viņi pārspīlē, 
izskaidrojot neveiksmes tikai ar savas personības trūkumiem. Viņiem raksturīgs vidējs 
pretenziju līmenis, kurš nav atkarīgs no pašnovērtējuma. Internālie jaunieši paaugstina 
aktivitāti pēc panākumiem un pazemina pēc neveiksmēm, kuras bieži ir frustrācijas 
cēlonis. 

Jauniešiem ar internālo kontroles lokusu raksturīga tieksme pēc sarežģītu 
uzdevumu risināšanas. Veiksme šajā gadījumā rada viņos pozitīvas pašnovērtējuma 
emocijas, kurām ir motivējoša funkcija (Якунин, 1998).  

Jaunieši – internāļi ir pārliecināti par sevi, neatlaidīgi un noteikti savu mērķu 
sasniegšanā. Viņiem ir nosliece uz pašanalīzi. Atšķirībā no jauniešiem ar eksternālo 
kontroles lokusu, internālie jaunieši ir līdzsvaroti, labvēlīgi, neatkarīgi – šīs īpašības 
vērtējamas kā faktori, kas pazemina trauksmes līmeni pašprezentācijas un zināšanu 
pārbaudes situācijās. 

Jaunieši ar internālo kontroles lokusu daudz mazāk nekā eksternāļi pakļauti 
sociālai ietekmei – viņi ne tikai pretojas ārējai iedarbībai, bet, kad rodas izdevība, 
cenšas paši kontrolēt citu cilvēku uzvedību. Internāļiem patīk cilvēki, ar kuriem var 
manipulēt un nepatīk tie, kurus viņi nevar ietekmēt (Якунин, 1998). 

Internālie jaunieši izturas atbildīgāk pret savu veselību, nekā eksternāļi – vairāk 
nodarbojas ar sportu, noturīgāki pret kaitīgiem ieradumiem, aktīvi interesējas un meklē 
informāciju par veselības uzlabošanas iespējām. 

Studiju procesā jaunieši – internāļi dod priekšroku darba veidam, kur viņi paši 
var pieņemt patstāvīgus lēmumus. 

Sociāli – komunikatīvā kompetence tiek traktēta kā personības iekšējo resursu 
sistēma, kas nepieciešama, lai veidotu efektīvu komunikāciju noteiktā personību 
mijiedarbības situāciju lokā. Šī īpašība paredz personības gatavību un prasmi veidot 
kontaktu dažādās psiholoģiskās distancēs – no attālinātas līdz tuvai. Šajā gadījumā 
grūtības var būt saistītas ar tikai vienas apgūtas pozīcijas (no tālas līdz tuvai) 
realizāciju plašā sociālo situāciju spektrā. Sociāli – komunikatīvā kompetence nav 
saistīta ar kādas noteiktas pozīcijas ka labākās apguvi – bet gan ar elastīgu, adekvātu 
situācijas psiholoģisko pozīciju maiņu (Aldo Di Luzio, 2002).  
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Attīstīta sociāli – komunikatīvā kompetence ir īpaši aktuāla studentu 
pašprezentācijas situācijās un zināšanu pārbaudes situācijās. Labas sociāli – 
komunikatīvās iemaņas studentiem ļauj radīt pozitīvu iespaidu par savu personību 
pašprezentācijas situācijās, pazemina viņu trauksmes līmeni, radot labvēlīgus 
priekšnoteikumus kognitīvo procesu darbībai – kas, kopā, paaugstina studentu 
publiskas uzstāšanās un atbildes kvalitāti eksāmenos. Tādējādi, studējošo jauniešu 
sociāli – komunikatīvās kompetences pilnveidošanu var uzskatīt par vienu no jauniešu 
sociālās trauksmes pašprezentācijas un zināšanu pārbaudes situācijas optimizācijas 
līdzekļiem. 

Jauniešiem ar zemu sociāli – komunikatīvās kompetences līmeni nereti raksturīgs 
vājš kontakts ar cilvēkiem, paaugstināts prasīgums pret apkārtējiem, nelīdzsvarotība. 
Šādi studenti bieži vien nevēlas un/vai nespēj veidot pret sevi, saviem studiju biedriem 
un augstskolas mācībspēkiem konstruktīvu attieksmi un sadarboties ar viņiem. Vājas 
publiskās runas un pārliecināšanas prasmes šiem studentiem var radīt pašprezentācijas 
grūtības, kas savienojumā ar augstāk minētajiem faktoriem paaugstina šo studentu 
trauksmi pašprezentācijas un zināšanu pārbaudes situācijās (Aldo Di Luzio, 2002). 

Pētījuma organizācija un norise 

Organization and procedure of invsetigation 

Pētījumam tika izvirzīts mērķis izpētīt studentu personības faktorus, kuri būtiski 
ietekmē jauniešu panākumus studijās. Tika noteikts sekojošs pētījuma uzdevums: veikt 
jauniešu personības faktoru salīdzinošo analīzi visā respondentu grupā, kā arī studentu 
apgūstamo specialitāšu grupās. 

Pētījumā tika iesaistīti Rēzeknes Augstskolas 1. un 2. kursu klātienes un 
neklātienes studenti no šādām specialitātēm:  

 Sociālais pedagogs (turpmāk lietotais specialitātes apzīmējums – 2.Soc.); – 
neklātienes studentiem; 

 Darbmācības un ekonomikas pamatu skolotājs (turpmāk lietotais 
specialitātes apzīmējums – 2.Pd.); 

 Sākumkskolas skolotājs (turpmāk lietotais specialitātes apzīmējums – 
2.Pl.); 

 Tiesību zinības (turpmāk lietotais specialitātes apzīmējums – 2.Hj.); 
 Ekonomika (turpmāk lietotais specialitātes apzīmējums – 2.Ek.); 
Pavisam pētījumā tika iesaistīti 66 studējošie jaunieši. 
Izveidotajā respondentu grupā tika pētīti vairāki būtiski studentu personības 

faktori: ekstarversija – intraversija; kopējās subjektīvās kontroles lokuss un subjektīvās 
kontroles lokuss sasniegumu jomā; sociālā kompetence.  

Pētījumi tika organizēti studentiem ierastos apstākļos: studiju auditorijās un 
notika studiju semestra laikā.  
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Studentu personības ekstraversijas – intraversijas faktoru analīze 

 Analysis of students‘extroversoin – introversion factors 

 
1.att. Ekstraversijas – intraversijas iezīmju procentuāla sadale visā respondentu 

grupā 
Fig.1. Percentage of extroversion – introversion in all respondent’s group 

 

Pētāmajā studējošo jauniešu grupā tika noteikts, ka lielākā respondentu daļa 
pieskaitāma pie ekstravertā tipa – 63% no visas grupas. Ekstraversija paredz jauniešu 
komunikablu, aktīvu, optimistisku, pašpārliecinātu un impulsīvu uzvedību (Aldo Di 
Luzio, 2002).  

29% respondentu pieskaitāmi pie intravertā tipa. Jauniešiem – intravertiem 
raksturīga nekomunikabla, pasīva, mierīga, apdomīga, kautrīga uzvedība. Šī tipa 
jauniešiem ir grūtības pielāgoties mainīgiem apstākļiem, neizlēmība (Aldo Di Luzio, 
2002).  

Veicot ekstraversijas un intraversijas īpašību salīdzinošo analīzi dažādās 
studējošo jauniešu specialitāšu grupās, tika iegūti šādi rezultāti: 

 
2.att. Studentu ekstraversijas – intraversijas īpašības dažādu specialitāšu grupās 

Fig.2. Students’ extroversion – introversion in groups of various specialities 
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Pētījuma rezultāti parāda, ka ekstraversijas īpašība dominē studentu specialitāšu 
grupās, izņemot 2.Pl., 2.Pl., 2.Soc., un 1.Pd. respondentu grupās tika konstatēts augsts 
intraversijas līmenis. Pedagogi – intraverti lēnāk pielāgojas mainīgiem apstākļiem, 
viņiem grūtāk nodibināt emocionālo kontaktu ar klasi, uzņemties iniciatīvu 
komunikācijas procesā ar skolēniem. Dziļi intravertēti pedagogi mēģina sašaurināt 
starppersonību kontaktus, ir noslēgti, neizlēmīgi, viņu tolerance pret trauksmi 
izraisošām situācijām ir zemāka (Якунин, 1998). Salīdzinot ar 2005. – 2006. studiju 
gada rezultātiem intraverto studentu īpatsvars minētajās specialitātēs ir palielinājies.  

Studentu personības lokus – kontroles analīze 

Analysis of students‘ locus – control 

Pēc Dž.Rottera anketas rezultātiem tika noteikts kopējais jauniešu subjektīvās 
kontroles lokuss visā respondentu grupā. Rezultāti ilustrēti 3. attēlā. 

 
3.att. Studentu subjektīvā lokus – kontrole visā respondentu grupā (n=66) 
Fig.3. Subjective locus control of students in all respondents’ group (n=66) 

 
Subjektīvās kontroles lokusa pētījumu gaitā tika noteikts, ka pētāmajā grupā 

vairumam studentu (74%) raksturīgs eksternālais kontroles lokuss. Jauniešiem ar 
eksternālo kontroles lokusu raksturīga konformistiska, piekāpīga uzvedība. Viņi labāk 
strādā komandā un sadarbojas ar citiem cilvēkiem. Savas dzīves notikumus jaunieši – 
eksternāļi izskaidro ar ārējo faktoru (apstākļi, citi cilvēki, liktenis) ietekmi uz viņiem 
(American Psychological association, 2009).  

Kopējais eksternalitātes līmenis ir augstāks nekā 2005. – 2006. gada pētījumos 
26% respondentu konstatēts internālais kontroles lokuss. Studentiem ar internālo 
kontroles lokusu raksturīga aktīva dzīves pozīcija, jo savas dzīves notikumu cēloņus 
viņi interpretē ar savu darbību, savām iemaņām un prasmēm. Jaunieši – internāļi ir 
labvēlīgi, pārliecināti par sevi, iecietīgi, mazāk nekā eksternāļi pakļaujas citu cilvēku 
ietekmei (American Psychological association, 2009).  

Kopējam internalitātes līmenim ir tendence pazemināties, salīdzinājumā ar 
iepriekšējā studiju gada rezultātiem.  

Kopējā subjektīvās kontroles lokusa salīdzinājuma specialitāšu grupās rezultāti 
ilustrēti 4. att.  
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4.att. Subjektīvās lokus – kontroles salīdzinājums dažādu specialitāšu grupās 
Fig.4. Comparsion of subjective locus control in groups of various specialities 

 
Eksternālais kontroles lokuss dominē visās jauniešu apgūstamo specialitāšu 

grupās. Īpaši izteikta šī dominante ir sākumskolas skolotāju specialitātes (2.Pl.) grupā. 
kurā nevienam respondentam netika konstatēts internālais kontroles lokuss. Arī 
sociālās pedagoģijas neklātienes (2.Soc.n.) un tiesību zinību (1.Hj.) specialitātēs 
iespējams konstatēt ievērojamu eksternālās kontroles lokusa dominanti. 

Salīdzinoši augsts internālā kontroles lokusa līmenis ir izteikts 1.Pd. specialitātē. 
Nākamajā pētījuma etapā tika analizēts studentu subjektīvās kontroles lokuss 

sasniegumu jomā:  
 

 
5. att. Studentu subjektīvā lokus – kontrole sasniegumu jomā visā respondentu 

grupā 
Fig.5. Subjective locus control in achievements of students in all respondents’ 

group 
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Rezultāti liecina, ka nepastāv būtiskas atšķirības starp kopējās kontroles lokusa 
un kontroles lokusa sasniegumu jomā rādītājiem dotajā jauniešu grupā. Vairumam 
respondentu (77%) tika konstatēts eksternālais kontroles lokuss sasniegumu jomā. 
Šiem jauniešiem raksturīga tendence interpretēt savus sasniegumus ar arēju faktoru.  

23% jauniešu tika konstatēts internālais kontroles lokuss sasniegumu jomā, kas 
paredz tendenci saistīt savus panākumus ar savām spējām zināšanu līmeni, atbildības 
izjūtu (Сальваторе Р. Мадди, 2002). 

 

Studentu sociālās kompetences analīze 

Analisys of students‘ social competence 

Studentu sociāli kompetences izpētes rezultāti ilustrēti 6. attēlā. 

 
6.att. studentu sociālās kompetences līmenis visā respondentu grupā 
Fig.6. Level of student’s social competence in all respondent’s group 

 
Iegūtie rezultāti parāda, ka sociāli – komunikatīvā kompetence raksturīga 51% 

respondentu. Jauniešu sociāli – komunikatīvā kompetence paredz pašsavaldīšanās 
spēju, prasmi nodibināt kontaktus ar cilvēkiem, empātiju, aktīvu uzvedību, adekvātas 
prasības pret sevi un citiem, prasmi spēlēt noteiktas sociālās lomas (Peterson, 2004). 

Pētījumi parāda, ka kopējais studentu sociālās kompetences līmenis ir zemāks, 
nekā iepriekšējā studiju gadā. 

42% respondentu ir zems sociāli – komunikatīvās kompetences līmenis, kas 
liecina par viņu sociālo neveiklību. Sociāli – komunikatīvās kompetences 
nepietiekamība izpaužas kā: vāja pašsavaldīšanās un kontakts ar cilvēkiem, 
personiskās nelīdzsvarotības pārnešana uz apkārtējiem, paaugstināts prasīgums pret 
citiem, pārlieku liels pedantisms (Peterson, 2004).  

Sociāli – komunikatīvās kompetences īpašības salīdzinājuma rezultāti dažādās 
respondentu apgūstamo specialitāšu grupās ilustrēti 7. attēlā. 
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7.att. Sociālās kompetences salīdzinājums dažādu specialitāšu grupās 
Fig.7. Comparsion of social competence in groups of various specialities 

 
Iespējams konstatēt, ka vislielākais sociāli kompetento jauniešu skaits pārstāvēts 

2.Soc.n. un 1.Ek. specialitātēs. Negatīvi vērtējams zemais sociāli – komunikatīvās 
kompetences līmenis, kas pētāmajā grupā raksturīgs lielam respondentu skaitam 
ikvienā specialitātē, izņemot sākumskolas skolotāju specialitāti (1 respondents). Īpaši 
jāuzsver 1.Pd. specialitāte, kur sociālā neveiklība tika konstatēta lielam respondentu 
skaitam. Tā kā pētāmās grupas respondenti ir jaunieši (pārsvarā 18 – 20 gadi), tad 
iespējams prognozēt, ka viņu sociāli – komunikatīvā kompetence attīstīsies līdz 
profesionālās darbības sākumam.  

Pētījuma rezultāti aktualizē nepieciešamību veikt papildus psiholoģisko treniņu 
darbu ar jauniešiem ar zemu sociāli – komunikatīvo kompetenci tās pilnveidošanai. 

Nākamajā datu analīzes etapā tika salīdzināta sociāli – komunikatīvā kompetence 
respondentu dzimumu grupās. Rezultāti ir ilustrēti 8. attēlā. 

 

 
8.att. Sociālā kompetence vīriešu un sieviešu respondentu grupās 

Fig.8. Comparsion of social competence in groups of mankind and womankind 
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Analizējot iegūtos rezultātus grupā ar augstu sociāli – komunikatīvās 
kompetences līmeni, iespējams secināt, ka nepastāv būtiskas atšķirības starp vīriešiem 
un sievietēm pēc pētāmās īpašības. Pēc literatūras analīzes sociāli – komunikatīvā 
kompetence kā personības īpašība nav atkarīga no cilvēka dzimuma – to nosaka 
audzināšana ģimenē un skolā, sociālā pieredze un socializācijas process kopumā un, 
daļēji nervu sistēmas dinamiskās īpašības (ekstarversija – intrevarsija) (Реан, 2004).  

Grupā ar zemu sociāli komunikatīvās kompetences līmeni iespējams konstatēta 
atšķirības pēc analizējamās īpašības starp dzimumiem: sociālā neveiklība pētāmajā 
grupā vairāk raksturīga sievietēm, nekā vīriešiem.  

Secinājumi 

Conclusions 

Studējošo jaunie panākumus studiju procesā un attiecības ar studiju biedriem 
ietekmē viņu temperamenta īpašības: ekstraversija – intraversija; subjektīvās kontroles 
lokuss; sociālā kompetence, kā arī situatīvie mainīgie. 

Tika konstatēts, ka pētāmo studentu grupā dominē ekstraversijas īpašība, kas 
paredz komunikablu, aktīvu, optimistisku, pašpārliecinātu uzvedību.  

Pētāmajā izlasē dominē eksternālais kontroles lokuss, kam raksturīga 
konformistiska, piekāpīga uzvedība.  

Pētāmajā grupā eksternālais kontroles lokuss būtiski dominē sieviešu 
respondentu grupā, bet internālais kontroles lokuss vīriešu respondentu grupā.  

Nepastāv būtiskas atšķirības starp kopējās kontroles lokusa un kontroles lokusa 
sasniegumu jomā rādītājiem dotajā jauniešu grupā. 

Pētījuma rezultāti aktualizē nepieciešamību veikt papildus psiholoģisko treniņu 
darbu ar jauniešiem ar zemu sociāli – komunikatīvo kompetenci (39%) tās 
pilnveidošanai. 

Pētāmajā eksperimentālajā izlasē nepastāv būtiskas atšķirības starp vīriešu un 
sieviešu sociāli – komunikatīvo kompetenci. 

Kopsavilkums 

Summary 

The characteristics of temperament influence students’ new achievements in the 
study process and relations with fellow–students: extraversion – introversion; locus of 
subjective control; social competence, as well as situational variables. 

It was established that extraversion is domineering in the research group; it 
envisages communicative, active, optimistic and self–confident behavior.  

In the selected research sampling the external control locus is dominating; it is 
typical for mainstream and compliant behavior.  

In the research group the external control locus is significantly domineering in 
the female respondents group, but the internal control locus – in the male respondents 
group.  

There are no significant differences between the indicators of the total control 
locus and specific achievements control locus in the given group of the youth.  

The results of the research highlight the necessity to perform additional 
psychological training with the youth having low social–communicative competence 
(39%) to improve it. 
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In the researched experimental sampling there are no significant differences 
between social–communicative competence of males and females.  
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Abstract. The aim of this paper is to investigate and analyze skills of aesthetic activities and 
development of aesthetic taste, to determine aesthetic taste level before acquisition of 
woodworking issues, in the middle of it, as well as in the end of acquisition. The theoretical 
part of the paper investigates and analyses the quiddity of aesthetic education and main tasks, 
development potentialities of aesthetic taste.  
The empirical part of the paper develops and puts into practice the methodology for 
determination of aesthetic taste. Achieved results verify that it is possible to relatively 
determine aesthetic taste, and develop students’ aesthetic taste by elaboration and acquisition 
of methodical, purposefulness education content.  
Key words: aesthetic education; aesthetic taste; determination; learning process; aesthetic 
activities.  

Ievads 

Introduction 

Estētiskās audzināšanas mērķu sasniegšanai būtiska nozīme ir mājturības 
nodarbībām. Veicot estētisko audzināšanu, mājturības skolotājam ir nepieciešams 
sistemātiski attīstīt audzēkņa spējas uztvert estētiskās parādības apkārtējā dzīvē un 
mākslā, izkopt viņa estētiskās jūtas un estētisko gaumi, ievadīt estētisko vērtību 
pasaulē atbilstoši vecuma un individuālajām īpatnībām. 

Daži filozofi un pedagoģi uzskata, ka skolai un citām izglītojošām institūcijām 
arī jānes atbildība par to, lai palīdzētu skolēniem saskatīt estētisko aspektu izglītības 
vidē tādās jomās kā arhitektūra, skolas pagalms, personīgais kārtīgums un skaisti 
izpildīts mājas darbs. Estētiska piesātina visu izglītojošo atmosfēru un jautājumi, “kas 
ir skaists?” un “kam man vajadzētu patikt?” veido vēl vienu izglītības filozofiskās 
platformas daļu (Knight,1995). 

Darbā autors vēlas skatīt estētiskās audzināšanas nozīmi un iespējas veicināt 
studentu estētiskās gaumes izkopšanu kokapstrādes kursu apguvē. Kā arī, paralēli 
estētiskajai darbībai un estētiskajai gaumei, tiktu pilnveidota estētiskā uztvere, 
estētiskās jūtas, pārdzīvojumi, estētiskā apziņa un stimulēta vēlme pašam veidot vai 
veicināt estētisko sabiedrībā.  

Pētījuma teorētiskā bāze 

Theoretical base 

Estētiskās audzināšanas būtība un uzdevumi 

Trīs aspekti – estētiskā izglītošana, estētiskā audzināšana un estētiskā attīstība – 
tikai to saturiskā un strukturālā vienotībā parādās kā personības socializāciju 
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sekmējošs estetizējošais faktors, kas ir tikpat nepieciešams kā personības attīstības 
tikumiskais, intelektuālais, profesionālais, garīgais un bioloģiski fiziskie komponenti. 
Reālajā pedagoģiskajā procesā un personības socializācijā visi komponenti pastāv 
dialektiskā vienotībā. Atsevišķa to akcentēšana, izvirzīšana vai nodalīšana no vienotā 
veselā iespējama tikai teorētiski, abstrahējoties. Praksē estētiskā komponenta izcelšana 
citu vidū iespējama tikai izmantojot specifiskus estētiskās audzināšanas līdzekļus 
(formas un metodes), kuri sekmē estētiskā satura apguvi (Zeile,1991). 

Iztirzājot estētikas lomu audzināšanā, jāuzsver, ka ir respektējamas skaistuma 
divas puses – intelektuālā (pārjutekliskā) un reālā (jutekliskā). Ievērojot tikai vienu no 
tām, rodas vienpusība. Par to aizrada E.Vēbers, nosaucot estētiku par pedagoģijas 
pamatzinātni (Žukovs,1997). 

Izprotot estētiskās audzināšanas būtību ir nepieciešams izvirzīt estētiskās 
audzināšanas uzdevumus. 

Estētiskās audzināšanas tiešais uzdevums ir palīdzēt sagatavot jauno paaudzi 
pilnvērtīgai kultūras dzīvei, ievadot to īstenības un mākslas estētisko vērtību pasaulē. 
Tomēr vienlaikus estētiskā audzināšana veic arī ne mazāk svarīgu netiešo uzdevumu – 
paplašinot cilvēka estētisko redzesloku un veidojot viņa jūtu kultūru, tā palīdz īstenot 
arī intelektuālās un darbaudzināšanas, bet it sevišķi tikumiskās audzināšanas 
uzdevumus. Daudzpusīgas estētiskās intereses, emocionālā atsaucība un jūtu dziļums, 
ko veido estētiskā audzināšana, padara cilvēku vairāk pieejamu kolektīva sabiedriskās 
domas ietekmei, kā arī sekmē viņa pašaudzināšanu. Raksturīgi, ka tajās skolās, kur ir 
labi organizēta estētiskā audzināšana, uzlabojas arī sekmes un disciplīna, skolēnu 
uzvedības kultūra. 

Šie vispārīgie uzdevumi tiek konkretizēti mācību satura izkārtojumā, 
pedagoģiskā procesa organizācijā. To izstrādātības pakāpe pašlaik ir nepietiekama, jo 
ar estētisko darbību un estētisko audzināšanu līdz šim ir saistīti galvenokārt 
mākslinieciski estētiskā cikla priekšmetu apguve un ārpusmācību nodarbības 
mākslinieciskajā pašdarbībā, tēlotājmākslā un lietišķajā mākslā. Līdz ar to vēlamais 
rezultāts – personības estētiskā audzinātība – tiek sasniegts nepilnīgi. Personības 
struktūras veidošanā dominējošais ir racionālais, pragmatiskais, utilitārais, mazāk vai 
ļoti nedaudz – emocionālās un personības jūtu sfēras attīstības iespējas, kaut gan ar 
estētiskā palīdzību ir iespējama “vēršanās pie cilvēka jūtām, pakāpeniska un 
neatlaidīga viņ inertuma izpausmju un vienaldzības iznīcināšana, indivīda egoisma 
graušana, cilvēka emocionālās līdzdalības, ieinteresētības pastiprināšana, nesavtīgi, 
altruistiski humāno elementu saliedēšana vienā cilvēcīgā kodolā.” (Zeile, 1989). Tātad 
vienīgā iespēja, kas nodrošinātu rezultatīvu personības estetizāciju, ir censties estētisko 
audzināšanu īstenot nepārtraukti vienotās izglītības sistēmā, konsekventi ievērojot 
secīgumu, savstarpējo sasaistījumu, pakāpenisku pāreju no vienkāršākā uz 
komplicētāko, no jau zināmā uz vēl nezināmo, no pašreizējās atrautības vai 
paralēlisma uz dialektisku vienotību nepārtrauktā, viengabalainā pedagoģiskajā 
procesā (Zeile, 1991). 

Estētiskās audzināšanas tiešais uzdevums ir modināt un attīstīt cilvēka spējas 
uztvert un pārdzīvot skaisto dabā, dzīvē un mākslā un novērtēt to no cilvēcisko ideālu 
viedokļa, kā arī sagatavot viņu estētiskajai darbībai – dzīves skaistuma sargāšanai un 
vairošanai. Apkārtējā pasaule sniedz cilvēkam daudz skaistuma, tomēr ne katrs pēc tā 
tiecas un to pamana. Cilvēku estētiskas vajadzības un intereses šai ziņā ir diezgan 
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atšķirīgas. Šo atšķirību lielā mērā nosaka viņu audzināšana, pirmām kārtām ģimenes 
ietekme pirmsskolas vecumā. Katrs normāli attīstīts bērns tiecas pēc skaistuma, ko 
sniedz daba priecājas par skaistām rotaļlietām un bilžu grāmatām, mīl dziesmas un 
vecāku stāstīto pasaku gatavs klausīties neskaitāmas reizes. Viņš aicina pieaugušos 
aplūkot viņa rotaļu celtnes un ķeburainos zīmējumus un jautā – vai skaisti? Ja vecāki šī 
bērna estētiskās tieksmes atbalsta un palīdz saskatīt skaistumu arī tur, kur viņš to vēl 
nav pamanījis, tad viņā attīstās un nostiprinās estētiskās vajadzības un intereses. Te 
liela nozīme ir pašu vecāku attieksmei pret estētiskajām vērtībām, viņu interešu 
bagātībai, prasībām pēc tīrības un kārtības, pieklājības normu ievērošanai, visas 
ģimenes estētiskajai kultūrai (Zelmenis, 1991).  

Estētiskās uztveres pamatā ir galvenokārt redzes un dzirdes sajūtas. Liela nozīme 
te ir attiecīgo maņu orgānu vispārīgai attīstībai (vērīgumam) un cilvēka iepriekšējai 
pieredzei. Tomēr specifiskais šajā uztverē ir tas, ka tā izraisa cilvēkā estētisko 
pārdzīvojumu. Te tad arī izpaužas estētiskās uztveres atšķirības – visi skatās un klausās 
vienu un to pašu, bet pārdzīvo dažādi: viens dziļi un vētraini, otrs tikko manāmi, bet 
trešais tā, it kā neko nebūtu pamanījis. Teikto viegli konstatēt, novērojot bērnus, 
pusaudžus un jauniešus gleznu izstādēs, teātrī vai kinozālē. Turklāt dažāda var būt ne 
tikai pārdzīvojuma intensitāte, bet atšķirīgi var veidoties arī pats izjūtu saturs. 

Estētiskās uztveres spējas un estētiskās jūtas nav iedzimtas, tās veidojas 
apkārtējās īstenības un mākslas darbu ietekmē, bet it sevišķi bērnībā un jaunības 
gados, samērā viegli ir attīstīt bērna spējas uztvert dabas skaistumu. To sekmē 
pastaigas un ekskursijas kopā ar ģimenes piederīgajiem vai klases kolektīvu. Tāpat 
grūtības nerada arī skaistuma uztvere apkārējā dzīvē. Glīti uzposts dzīvoklis, skolas 
telpas un apkārtne vairāk vai mazāk iedarbojas uz katru bērnu, pusaudzi un jaunieti, 
kļūst par viņa iekšēju nepieciešamību, it sevišķi tad, ja viņš pats ir aktīvi piedalīties šo 
objektu estētiskajā veidošanā un atjaunošanā (Zelmenis, 1991).  

Daudz grūtāk ir izkopt spējas pareizi uztvert spējas un pārdzīvot mākslas darbu, 
jo tajā estētiskās vērtības ir sevišķi koncentrētas. Te nepieciešama zināma 
sagatavotība – kaut vai minimāla mākslinieciskā izglītība attiecīgajā nozarē. Tas 
sevišķi attiecināms uz mūziku, tēlotājmākslu un arhitektūru. Vieglāk ir uztvert 
kinofilmu, teātra izrādi un literāro daiļdarbu, tomēr arī te priekšzināšanas garantē 
lielāku uztveres bagātību un dziļāku emocionālo pārliecību. Mūsu skola šodien cenšas 
saviem audzēkņiem nodrošināt šo nepieciešamo sagatavotību. Ir labi, ja to papildina 
arī ģimene, ja pieaugušie un bērni te dalās savos iespaidos, pārdzīvojumos un 
speciālajās zināšanās. Grāmatas, žurnāli, radio un televizors šodien ir gandrīz katrā 
ģimenē. Tas viss dot lielas iespējas kopīgam mākslas baudījumam ar sekojošām 
pārrunām. Tomēr šīs iespējas jāizmanto saprātīgi, neko nepārspīlējot. Tad tās attīsta arī 
estētisko uztveri, tā arī jūtas. Turpretī nepārtraukti ieslēgts televizors vai radio nevis 
attīsta, bet notrulina. Tas jo īpaši attiecas uz apšaubāmas vērtības videofilmu ilgstošu 
skatīšanos, skaļas un vienveidīgas mūzikas klausīšanos (Zelmenis, 1991). 

Estētiskās gaumes veidošana 

Nopietns un svarīgs estētiskās audzināšanas uzdevums ir gaumes veidošana. 
Ikdienā par estētisko gaumi saucam cilvēka spēju pareizi novērtēt skaisto. Gaume ir 
cilvēka estētiskā pārliecība, kas pamatojas uz estētiskās izziņas un praktiskās pieredzes 
rezultātiem un noteiktu emocionālo attieksmi pret tiem. Gaumē noteicošā ir 
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emocionālā pozīcija, tāpēc ir grūti otru pārliecināt par savas gaumes pareizību. Toties 
to labi spēj izdarīt īsti savas nozares speciālisti, kuru rīcībā ir skaidri prāta argumenti – 
jēdzieni un likumsakarības.  

Gaume atspoguļo estētisko ideālu – iedomātu iespējami pilnīgu paraugu, pēc kā 
cilvēks tiecas veidot savu dzīvi. Estētiskais ideāls un ar to saistītā gaume veidojas 
dzīves apstākļu un audzināšanas ietekmē. Tie ir atkarīgi no cilvēka izglītības un 
kultūras līmeņa, bet jo sevišķi – no tiem vēsturiskajiem un sociālajiem apstākļiem, 
kādos noris personības veidošanās. Tādēļ katra cilvēka estētiskais ideāls ir saistīts ar 
attiecīgā laikmeta un sabiedrības priekšstatiem par skaistumu. Audzināšanas gaitā šie 
ideāli pāriet no paaudzes paaudzē un tā ikvienā tautā nostiprinās savas skaistuma 
tradīcijas, krājas estētiskās vērtības un izveidojas noteikta estētiskā kultūra. 

Praksē izveidojies estētisko uzskatu, gaumes un ideālu kopums veido cilvēka 
estētisko apziņu. Tā attīstās uz estētiskās uztveres un pārdzīvojuma pamata kā 
estētiskās izziņas rezultāts, kas rodas analīzes, salīdzināšanas, vispārināšanas un citu 
domāšanas operāciju ceļā kā secinājums par apkārtnes lietām un parādībām. 
Estētiskajā apziņā izpaužas cilvēka estētiskās attīstības līmenis. Uz estētiskās apziņas 
pamatojas viņa estētiskā darbība, kas savukārt tālāk ietekmē šīs apziņas attīstību. 

Gaumi veido arī cilvēka praktiskā darbība, kur tāpat izpaužas viņu estētiskās 
vajadzības un intereses, viņu vēlēšanās padarīt skaistāku savu tuvāko un tālāko 
apkārtni – apģērbu, dzīvokli, darba vietu, ciematu un pilsētu. Arī te cilvēku estētiskā 
darbība var pacelties līdz mākslas līmenim. Tā veidojusies lietišķā māksla, 
daiļdārzniecība un ainavu arhitektūra. Pēdējā laikā strauji attīstās darba un sadzīves 
estētika, tehniskā estētika un citas praktiskās estētikas nozares. 

Kā redzams estētiskās audzināšanas uzdevumi ir plaši un daudzpusīgi. Tomēr tie 
savstarpēji saistās un cits citu ietekmē, veidojot vienotu kompleksu. Neizsmeļami ir arī 
galvenie dailes avoti – īstenība un māksla, no kurām estētiskā audzināšana iegūst savu 
saturu.  

Aktīvas estētiskās attieksmes veidošana pret īstenību ir viens no jaunās paaudzes 
estētiskās audzināšanas svarīgākajiem uzdevumiem. Aktīvi piedaloties daudzveidīgajā 
daiļrades darbā, attīstās bērnu, pusaudžu un jauniešu daiļrades spējas, veidojas 
estētiskās darbības prasmes un paradumi (Zelmenis, 1991). Cilvēka daiļrades 
tieksmes un spējas parādās jau bērnībā un izpaužas visu mūžu, ja vien apkārtējā 
sociālā vide ir kaut cik labvēlīga.  

Kam pietiek muzikālās dzirdes un ritma izjūtas, tas cenšas dziedāt vai iemācīties 
kāda instrumenta spēli. Gandrīz visiem patīk dejot. Daudzi izjūt tieksmi un spējas 
darboties kādā daiļamatniecības nozarē. No mākslinieciskās pašdarbības studijām, 
pulciņiem un kolektīviem nāk arī jaunie profesionālie mākslinieki. Tomēr to atlase un 
saglabāšana nav estētiskās audzināšanas pašmērķis. Tās pamatuzdevums ir sekmēt 
personības vispusīgu attīstību un ar estētiskās kultūras palīdzību attīstīt arī morālās 
jūtas. Labais un skaistais dod pretstatu ļaunumam, kas savukārt spēj nomākt kā labo, tā 
skaisto (Zelmenis, 1991). 

Pilnveidojot estētiskās darbības prasmes un paradumus vienlaikus tiek īstenoti arī 
visi iepriekš iztirzātie estētiskās audzināšanas uzdevumi – attīstās estētiskās vajadzības 
un intereses, uztveres spējas, iztēle un jūtu kultūra, krājas estētiskā pieredze un 
veidojas estētiskā gaume. 



46 
 

Pētījuma metodika 

Methodology 
Estētiskās audzinātības līmeņa diagnostikas kritēriji 

Diagnostika (gr. diagnostikos – spējīgs atšķirt, noteikt) kā starpzinātne var pētīt 
diagnostisku sistēmu stāvokļa noteikšanas metodes un līdzekļus, ieaužoties 
visdažādākajās dzīves jomās, rodot arvien plašāku pielietojumu arī pedagoģijas teorijā 
un praksē. Diagnostikas uzdevums – uzlabot sistēmas kvalitāti, laikus atklājot un 
novēršot noviržu cēloņus (Latvijas padomju enciklopēdija, 1982). Tajā balstīti 
pētījumi ļauj izstrādāt izglītības un audzinātības stāvokļa noteikšanas metodiku un 
paņēmienus, pamatot šī stāvokļa maiņai nepieciešamos līdzekļus un nosacījumus, 
uzlabot pedagoģiskā darba kvalitāti. Praksē aprobētās diagnosticēšanas metodes ļauj 
atklāt un novērtēt kļūdas, izzināt tās cēloņus, novērtēt jauno mācību un audzināšanas 
procesu, kā arī gūt jaunas ierosmes skolotāju un skolēnu darbības analīzei un 
pašvērtējumam (Anspaks, 1995). 

Estētiskās audzināšanas diagnostikai ir pieejamas daudzas un dažādas pieejas, 
vadoties no tā, ko izvēlas par diagnostikas objektu un no tā, kādas estētiskās 
audzināšanas parādības vēlas diagnosticēt. Būtībā audzinātības diagnostika ir ļoti 
darbietilpīga un ilgstoša. Tā ietver zināšanu kompleksu par estētisko audzināšanu, tās 
likumsakarībām, izmantošanu konkrēta skolēna estētiskās audzināšanas noteikšanā. 

Diagnostikas process parādās kā lēmuma pieņemšana par kādu no audzinātības 
aspektiem saistībā ar mērķi un mērķa realizēšanai paredzētajiem uzdevumiem, kuri 
izvirzīti konkrētos apstākļos un situācijā. Ja izvēlētā kritēriju sistēma ir atbilstoša 
diagnostikas objektam, tad rezultātiem jāparāda attīstības virzienu, iezīmējot cēloņu 
sakarības, kas parādīsies mērķa izvirzīšanā. O. Zīda (Anspaks, 1995). izstrādātos 
estētiskās audzināšanas līmeņa diagnostikas pamatkritērijus var aplūkot 2.attēlā. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. att. Estētiskās audzināšanas līmeņa diagnostikas kritēriji 

Figure1. The diagnostic criteria of aesthetic education 
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Izmantojot šo kritēriju sistēmu ir iespējams diagnosticēt atsevišķu audzēkni, kā 
arī visu grupu. 

V.Bespaļko izstrādātie estētiskās audzināšanas līmeņa diagnosticēšanas kritēriji 
ir līdzīgi O.Zīda izstrādātajiem, šie kritēriji ir piemēroti vispusīgai estētiskās 
audzinātības līmeņa noteikšanai (skat. 2.att.), (Anspaks, 1995). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. att. Estētiskās audzinātības līmeņa diagnostika 
Figure 2. Aesthetic education level diagnostics 
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Pētījuma rezultāti 

Results 

Kokapstrādes nodarbības ietver sevī tādu uzdevumu veikšanu, kuros pašam 
studentam nepieciešams ne tikai strikti izpildīt konkrētu uzdevumu pēc dotas shēmas 
vai rasējuma, bet arī rosināt savu radošo iztēli, pētīt literatūru, salīdzināt, analizēt 
līdzīgus darbus, ieklausīties kolēģu un pasniedzēju domās. Tādējādi tiek rosināta 
studenta radošās domāšanas un darbības attīstība, veidota un izkopta estētiskā gaume, 
attīstītas estētiskās intereses un vajadzības. Izpildot uzdevumu pēc konkrēta rasējuma 
studentam tiek attīstītas tikai precizitātes prasmes, zināšanas prasmes un iemaņas 
darbā ar dažādiem materiāliem, instrumentiem un darbgaldiem, kas lielākā mērā ir 
pamatskolas mājturības satura uzdevums.  

Praktiskā pētījuma mērķis ir noskaidrot estētiskās gaumes attīstības dinamiku 
mācību kursa apguvē.  

Pētījuma struktūra: 
 Pirms dinamikas konstatācijas tiek veikta studentu sākotnējās estētiskās 

gaumes līmeņa noteikšana ar anketēšanas metodi un studentu praktisko 
darbu analīzi; 

 Mācību programmas apguves vidus posmā tiek veikta otrreizējā studentu 
estētiskās gaumes līmeņa noteikšana ar anketēšanas metodi un praktisko 
darbu analīzi; 

 Mācību programmas apguves noslēguma posmā tiek veikta trešā kārtējā 
estētiskās gaumes līmeņa noteikšana ar anketēšanas metodi un praktisko 
darbu analīzi. 

 Pētījuma rezultāti tiek apkopoti un tiek konstatēta un shematiski attēlota 
studentu estētiskās gaumes līmeņa attīstības dinamika. 

Lai konstatētu studentu sākotnējo estētiskās gaumes līmeni, tika veikta 
anketēšana un praktisko darbu analīze, kurā piedalījās 16 respondenti. Pēc anketēšanas 
izveidojās diskusija par būtiskākajiem anketas jautājumiem, kur studentiem bija 
iespēja niansētāk izteikt un aizstāvēt savu viedokli, dziļāk izskaidrot sniegtos atbildes 
variantus. 3.attēlā parādīta studentu skaita atbilstība diagnostikas līmeņiem visos 
konstatācijas posmos pēc anketēšanā iegūtajiem rezultātiem. 

 
3.att. Studentu skaita atbilstība četriem diagnostikas līmeņiem 

Figure 3. Number of students in compliance with the four diagnostic levels 
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Anketēšanas rezultāti liecina, ka pēc pēdējo programmas tēmu apguves, studentu 
skaitliskais vairākums atbilst 2.līmenim, kas ir augsts vai optimāls. 

Studentu praktisko darbu vērtēšanā iegūtie rezultāti sniedz iespēju aprēķināt 
korelācijas koeficientu starp pirms un pēc tēmu apguves iegūtajiem rezultātiem un 
noteikt lineāro saikni. Kā izejošie dati tiek izmantoti studentu praktisko darbu analīzē 
iegūtais punktu skaits. Katram studentam bija iespēja iegūt no 0 – 12 punktiem, kuri 
atbilst noteiktiem vērtēšanas līmeņiem. 

Iegūtie rezultāti pierāda, ka korelatīvais lauks starp pirmo un trešo konstatācijas 
posmu ir stingrā tiešā saiknē. Tas nozīmē, ka studentu estētiskās gaumes attīstības 
dinamika ir progresējoša. (rxy = 0,84). 

Secinājumi 

Conclusions 

 Organizējot kokapstrādes studiju procesu, mācību uzdevumu izstrādē jāiekļauj 
uzdevumi, kuru izpildē studentiem būtu jāpielieto estētiskās darbības gnostiskās, 
audzinošās un projektīvās prasmes, kas sekmētu estētiskās gaumes pilnveidi. 

 Estētiskās gaumes un darbības dinamikas konstatācijā jāiekļauj studentu 
praktisko darbu vērtēšana. 

 Jaunu akadēmisko zināšanu sniegšana pielietojot ilustratīvi skaidrojošo metodi 
optimāli nodrošina studentu estētiskās darbības gnostisko prasmju un estētiskās 
gaumes pilnveidi. 

 Praktiskās nodarbības veicina studentu estētiskās darbības projektīvo un 
audzinošo prasmju, estētiskās uzvedības paradumu un estētiskās gaumes 
attīstības veicināšanu. 

 Pētījuma gaitā pierādīts, ka kokapstrādes studiju process veicina studentu 
estētiskās gaumes pilnveidi un konstatēts, ka studentu grupa kopumā no 
3.diagnostikas līmeņa sasniegusi 2.līmeni, kas uzskatāms kā augsts vai optimāls. 

 Estētiskā audzināšana jāveic kopumā, jāvirza caur visu izglītības sistēmu, tikai 
tādā gadījumā sasniedzams 1.estētiskās darbības un gaumes līmenis, kas ir ļoti 
augsts vai ideāls. 

Kopsavilkums 

Summary 

Woodworking classes include performing of tasks, where the student itself not 
only has to precisely perform particular task according to the given scheme or 
drawing, but also to stimulate his creative thinking, to study literature, to compare, 
analyze analogue works, to listen in opinions of colleagues and lecturers. In that way 
there is being stimulated the development of student’s creative thinking and action, 
developed and perfected aesthetic taste, aesthetic interests and needs.  

The objective is to investigate and analyze possibilities of perfection of aesthetic 
taste, to diagnose the level of aesthetic competences within students’ process of 
creation before the acquisition of woodworking study program, in the middle of 
acquisition and after the acquisition of the study content. 

Theoretical part considers and analyzes the quiddity of aesthetic teaching and 
main tasks, opportunities of perfection of aesthetic competences.  
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The practical part develops and applies method for diagnosis of aesthetic 
competences. Achieved results prove that it is possible to relatively diagnose, and, by 
systematical, targeted development and acquirement of learning content, to perfect 
students’ aesthetic taste, to improve skills and habits of aesthetic activity and to 
improve other aesthetic competences.  

Results of the survey show that after acquiring of last themes of the program, the 
majority of students correspond with the second level, which is high or optimal. 

Results acquired during evaluation of students’ practical works, give an 
opportunity to figure out correlation coefficient between the results obtained before an 
after acquisition of themes and to determine the linear connection.  

Achieved results prove that the correlative area between first and third stage of 
determination are in tight direct connection. It means that the dynamics of students’ 
aesthetic taste development is progressive. (rxy = 0,84). 

Conclusions 

 While organizing woodworking study process, there should be included 
assignments, for performing of which students should use Gnostic, educating and 
projective skills of aesthetic action, which would promote improvement of 
aesthetic taste.  

 Evaluation of students’ practical part should be included into determination of 
aesthetic taste and action dynamic.  

 Imparting of new academic knowledge, by using illustratively–explaining 
method, optimally ensure improvement of students’ aesthetic action’s Gnostic 
skills and aesthetic taste.  

 Practical classes promote the development of students’ aesthetic action’s 
projective and educating skills, aesthetic behavior habits and aesthetic taste. 

 During the research, it was proved that study process of woodworking promotes 
the improvement of students’ aesthetic taste, and it was established that the group 
of students in general has reached the second level of the third existing, which is 
being considered as high or optimal. 
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Abstract. 
The research was carried out within two levels: 
Theoretical, where there have been analyzed legislative acts of the Republic of Latvia, 
documentation of boarding school, consequently there has been evaluated the work specificity 
of boarding schools in work with social risk group pupils within the economic crisis. 
Analyzed social problems, children rights and parents’ duties, their relation to main 
conditions of boarding school activity. By virtue of performed research there have been 
developed and approbate triangular cooperation model School – NGO – Family referring to 
direct cooperation between school, NGO and family, which is one of boarding school’s 
priorities. It promotes rising of EU funds and is one of solution versions for promotion of 
boarding school’s potentialities in work with social risk group pupils.  
Empirical part carries out the SWOT analysis of boarding school’s activity, consequently, 
there were determined factors that influence boarding school’s activity, and there were 
developed suggestions and solutions for reduction of these problems. 
Key words: Boarding school, legislation, non–governmental organization, cooperation 
between school and family, triangular cooperation model, SWOT analysis. 

Ievads 

Introduction 

Ekonomiskā situācija pasaulē būtiski ietekmē arī Latviju, kur, tāpat kā vairākās 
citās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, joprojām primārais cilvēkkapitāla 
talantu un spēju bāzes komponents ir izglītība skolā, bet otrajā vietā – vecāku 
ieguldījums bērnu izglītošanā un audzināšanā. Līdz ar ekonomiskās situācijas 
pasliktināšanos valstī, arī bērnu vecāku sociāli ekonomiskais stāvoklis ir krasi 
pasliktinājies. Tāpēc šādu pārmaiņu rezultātā daudzas ģimenes ir nonākušas stresa 
situācijā, kā rezultātā bieži vien vecāki ir aizņemti ar savām problēmām, aizmirstot par 
sava bērna vajadzībām, interesēm, attīstības īpatnībām.  

Latvijas, tāpat kā visas Eiropas, konkurētspēja šobrīd ir atkarīga ne tikai no 
ekonomikas, bet arī no izglītības sistēmas spējas sagatavot skolēnus sarežģītajam 
darba tirgum, tā mainīgajām prasībām.  

Šobrīd Latvijas izglītības politikā novārtā tiek atstāti sociālā riska grupas skolēni, 
kuru skaits ekonomiskās krīzes ietekmē ar katru gadu palielinās. Šo skolēnu sociālā 
atstumtība ir viena no mūsdienu sociālajām problēmām Latvijā. Internātskolas skolēni, 



52 
 

kuru vairums ir riska grupas skolēni, savas labklājības vai dzīves veida dēļ šobrīd 
atrodas kritiskā situācijā, jo viņi jūtas izolēti un sabiedrībai nevajadzīgi. Taču, lai 
sabiedrība to nenojaustu, nereti tiek izstrādāts aizsargmehānisms, kas izpaužas 
agresivitātē, dusmās un naidā pret sabiedrību, kā rezultātā bieži vien notiek 
prettiesiskas darbības. Indivīdam, kurš ir pakļauts sociālajiem riskiem, ir grūti pašam 
izkļūt no šīs riska zonas. Lai mazinātu šo skolēnu sociālo atstumtību, viņiem ir 
nepieciešams atbalsts, jo viņiem nav pieredzes un motivācijas, kā to izdarīt pašiem. 
Dažādu iemeslu dēļ arī šo skolēnu vecāki savas funkcijas veic nepilnīgi vai neveic 
nemaz. Taču, problēmas nerisinot, var būt ilglaicīgas sekas, kas var nākotnē novest pie 
nepilnvērtīgas jaunās paaudzes, kas, iespējams, atkārtotu savu vecāku kļūdas, novestu 
līdz nabadzībai, noziedzībai un atkarības problēmām. Tieši šī paaudze veidos mūsu 
valsts nākotnes sabiedrību, tādēļ atbildība par šo bērnu nākotni būtu jāuzņemas ne tikai 
skolai un vecākiem, bet arī visai sabiedrībai kopumā. Realitātē sociālā riska grupas 
skolēnu izglītošanas un audzināšanas funkcijas veic internātskola.  

Pētījums tiek veikts promocijas darba ietvaros un tā mērķis – izpētīt 
internātskolas darba specifiku un analizēt problēmu risināšanas variantus un iespējas 
ekonomiskās krīzes apstākļos. 

Internātskolas darba specifikas analīze 

Analysis of the boarding school’s specific 

Internātskola – vispārizglītojoša skola, kurā skolēni dzīvo un mācās. 
(Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca, 2000.)  

Vēsturiski internātskolas Latvijā tika celtas bez vecāku gādības palikušiem un 
nabadzīgu ģimeņu bērniem. Mūsdienās situācija ir nedaudz mainījusies. Internātskolās 
mācās bērni no maznodrošinātām un nelabvēlīgām ģimenēm; bez vecāku gādības 
palikušie bērni; ilgstoši klaiņojušie, kuri nav ieguvuši izglītību atbilstoši savam 
vecumam; bērni, kuri ir atstāti radinieku uzraudzībā, jo vecāki ir devušies peļņā uz 
ārzemēm, kā arī bērni, kuriem ir daudz un dažādas līdzīga rakstura problēmas.  

Internātskolas, līdzīgi vispārizglītojošām skolām, īsteno vairākas izglītības 
programmas (vadoties pēc skolas specifikas – gan vispārizglītojošās, pedagoģiskās 
korekcijas, iekļaujošās izglītības, speciālās) un vienlaicīgi nodrošina skolēnu diennakts 
aprūpi un audzināšanu. Tāpēc internātskolas darba specifika krasi atšķiras no citām 
vispārizglītojošām skolām, jo šeit darbojas trīs stratēģijas – mācību process, 
audzināšanas process un pašapkalpošanās process. Līdz ar to viens no internātskolas 
darbības mērķiem ir organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts 
vispārējās pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, veicinot dzīves 
prasmju apguvi dažādās dzīves jomās un, motivējot skolēnus karjeras izglītībai.  

Šobrīd Latvijā mācību process norit 73 internātskolās (vispārējās izglītības, 
speciālās izglītības, sanatorija tipa internātskolās), no kurām 12 internātskolas īsteno 
vispārējās pamatizglītības programmu (www.data.csb.gov.lv), kuru darba tiesiskais 
pamats ir: 

 Latvijas Republikas Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Ministru 
kabineta noteikumi un citi izglītību reglamentējošie normatīvie akti; 

 Bērnu tiesību aizsardzības likums; 
 ANO Konvencija par bērnu tiesībām; 
 Skolas nolikums. 
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Internātskolas darbību reglamentējošie dokumenti, uz kuriem balstās skolas 
darbība, un, kurus pamatā apstiprina skolas direktors, ir: skolas attīstības plāns, skolas 
izglītības programmas, darba kārtības noteikumi, iekšējās kārtības noteikumi, skolas 
padomes nolikums, pedagoģiskās padomes nolikums, skolēnu domes nolikums, 
metodisko komisiju nolikums, nolikums par pedagogu darba vērtēšanas kritērijiem, 
skolas bibliotēkas nolikums, nolikums par skolas arhīvu, ekspertu komisijas nolikums, 
gada darba plāns, mācību stundu un nodarbību saraksts, skolas lietvedības kārtība, 
skolas lietu nomenklatūra. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Saeimā pieņemto (19.06.1998.) Bērna 
tiesību aizsardzības likumu, kurš paredz bērna tiesības uz tīru dzīves vidi (46.pants); 
bērna aizsardzību no negatīvās sociālās vides (47.pants); bērnu aizsardzību no 
smēķēšanas un alkoholisko dzērienu ietekmes (48.pants);; bērnu aizsardzību no 
narkotisko , toksisko un apreibinošo vielu lietošanas (49.pants); spēļu, filmu, masu 
saziņas līdzekļu negatīvo ietekmi uz bērnu (50.pants); Ierobežojumus bērna 
iesaistīšanai pasākumos (50.1 pants); 50.3 pants. drošības prasības, sniedzot bērna 
uzraudzības pakalpojumus (50.3 pants); bērnu aizsardzību no prettiesiskām darbībām 
(51. pants); bērns — vardarbības vai citas prettiesiskas darbības upuris (52. pants) 
(www.likumi.lv) sociālā riska grupas bērni tiek ievietoti internātskolā, izolējot viņus no 
ģimenes. Rezultātā tiek ierobežotas vecāku tiesības uz bērna audzināšanu. Tiek 
pārrauta saikne starp bērnu un ģimeni, kā arī netiek pildīti LR Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 24. pantā noteiktie vecāku pienākumi, kas nosaka: „rūpēties par 
bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās”; 
„sagatavot bērnu patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, pēc iespējas respektējot viņa 
individualitāti, ievērojot spējas un tieksmes”; „aizstāvēt bērna tiesības un ar likumu 
aizsargātās intereses”, kā arī „par vecāku pienākumu nepildīšanu vai aizgādības tiesību 
ļaunprātīgu izmantošanu, bērna fizisku sodīšanu, kā arī cietsirdīgu izturēšanos pret 
viņu vecāki saucami pie likumā noteiktās atbildības, u.c. (www.likumi.lv) Daļu no 
vecāku pienākumiem veic internātskola, un tieši ar skolas atbalsta pasākumu palīdzību 
ir iespējams saglabāt un uzlabot esošās attiecības starp bērnu, vecākiem un 
skolotājiem, īpaši ekonomiskās krīzes apstākļos, kad stresa rezultātā bieži vien 
attiecības veidojas īpaši sarežģītas. 

Ekonomiskās un demogrāfiskās situācijas ietekmē Latvijā aizvien samazinās 
skolēnu skaits skolās. Tas izskaidrojams ar mazo dzimstību un ģimeņu izceļošanu uz 
ārzemēm. Rezultātā tiek slēgtas vairākas lauku skolas. Izņēmums nav arī 
internātskolas, jo mazās lauku skolas, sadarbojoties ar pašvaldībām, cenšas ar 
dažādiem līdzekļiem (brīvpusdienām, ceļa izdevumu segšanu u.c.) piesaistīt sava 
pagasta bērnus savai skolai. Jāatzīst, bieži vien šie solījumi paliek tikai solījumi, bet 
bērna vajadzības netiek ņemtas vērā, jo bieži vien sociālā riska grupas bērni 
vispārizglītojošās skolās jūtas diskomforti un atstumti. Rezultātā negatīvi tiek 
ietekmēta skolēna kā personības attīstība. Pretstatā tam, neskatoties uz ekonomiskās 
krīzes apstākļiem, mācoties un dzīvojot internātskolā, saskaņā ar pastāvošo 
likumdošanu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem skolēni: 

 atrodas pilnā vai daļējā valsts apgādībā, 
 saņem bezmaksas ēdināšanu un ārstēšanu, 
 tiek apgādāti ar internāta mīksto inventāru, 
 tiek nodrošināti ar bezmaksas mācību grāmatām un mācību līdzekļiem. 
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Tas kopumā mazina skolēnu stresu, diskomfortu un sociālo atstumtību, jo 
internātskolā visi skolēni jūtas līdzvērtīgi. Vadoties pēc piešķirtā finansējuma skolai 
ekonomiskās krīzes apstākļos, kā arī, ņemot vērā skolēnu skaita samazināšanos, 
atsevišķas mācību stundas tiek organizētas un vadītas apvienotajās klasēs, kā rezultātā 
tiek negatīvi ietekmēta mācību procesa kvalitāte. Jāatzīst, ka internātskolā mācās 
skolēni ar pietiekamu intelektu, fiziski attīstīti, pietiekamu enerģijas potenciālu, kuru 
nav iespējams realizēt tādā pedagoģiskā piedāvājumā, kas viņiem palīdzētu 
socializēties sabiedrībā.  

Lai veicinātu internātskolas skolēnu sociālās atstumtības mazināšanu un šo 
skolēnu iekļaušanu sabiedrības dzīvē, nepieļautu krīzes situācijas, šiem skolēniem un 
viņu vecākiem ir nepieciešams atbalsts. Lai internātskolā sadarbības darbs ar 
skolēniem noritētu veiksmīgi, ir svarīgi veidot sadarbību arī ar skolēnu ģimenēm, jo 
bērnu prioritāte ir viņu vecāki un ģimene. Finansu trūkuma dēļ skolēnu vecākiem ir 
vērojams mazvērtības komplekss, kā rezultātā veidojas barjera starp skolu un ģimeni. 
Palīdzību šiem bērniem un viņu vecākiem spēj nodrošināt dažādu izglītojošo 
pasākumu komplekss un komandas darbs. Viens no pasākumiem ir skolas un ģimenes 
sadarbības veicināšana. Apzinoties reālo ekonomisko situāciju valstī un tās ietekmi uz 
izglītību, skolēnu ģimeņu labklājību, arī internātskolas meklē un rod risinājumus 
mācību un audzināšanas procesa uzlabošanai, kas ir nesaraujami cieši saistīti viens ar 
otru. Tā kā bērna izglītošana un audzināšana aizsākas jau ģimenē, tad uzsvars tiek likts 
uz skolas un ģimenes sadarbību. Lai internātskolā sadarbības darbs ar skolēniem 
noritētu veiksmīgi, skolēnam ir svarīgi just skolas interesi par viņa ģimeni, just 
nepiecienāmo atbalstu kādā dzīves situācijā, jo bērnu prioritāte ir viņu vecāki un 
ģimene.  

Raksta autoru veiktie pētījumi un personīgā darba pieredze veiksmīgas 
internātskolas un skolēnu ģimeņu sadarbības veicināšanai devusi iespēju izstrādāt 
trīspusēju sadarbības modeli, kurā, kā sadarbības veicinātājs un starpnieks ir 
internātskolā izveidotā un praktizējošā nevalstiskā organizācija (skat. 1. att.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. att. Skolas un ģimenes sadarbības veicināšanas modelis  
(Ļubkina V., Patapova I.) 

Figure 1. Model of cooperation’s promotion between school and family  
(Lubkina V., Patapova I) 

Skola 
(Valsts iestādes, institūcijas, skolas 
pedagoģiskais personāls, skolēni) 

NVO 
(Skolas personāls, vecāki, 

sabiedrības un valsts institūciju 
pārstāvji) 

Ģimene 
(skolēni, vecāki, ģimenes 

locekļi) 
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Šāda pieredze ir devusi pozitīvu rezultātu, jo viena no autorēm ilggadēji strādā 
Liepnas internātpamatskolā, bet otra ir eksperte izstrādātā modeļa ieviešanā un 
aprobācijā LSIF projekta ietvaros, kur ir izveidota un sekmīgi darbojas NVO „ Liepnas 
internātpamatskolas un skolēnu atbalsta ģimeņu biedrība”, kura ir bezpeļņas 
organizācija, un, kuras mērķis ir vērsts uz sadarbību ar Valsts institūcijām un skolēnu 
ģimenēm.  

Ekonomiskās krīzes apstākļos tas ir risinājuma variants, jo, piesaistot ES 
finansējumu, NVO ir iespēja darboties vairākās atbalsta jomās: bērni ar īpašām 
vajadzībām, pilsoniskās sabiedrības attīstības, izglītības, sabiedrības integrācijas, 
reģionālās politikas un ekonomisko aktivitāšu attīstības un pārrobežu sadarbības, 
akadēmisko pētījumu jomās. Neskatoties uz mūsdienu sarežģītajiem ekonomiskajiem 
apstākļiem, iespēju robežās tiek risināti jautājumi, kas saistīti gan ar atsevišķu cilvēku 
grupu, gan visas sabiedrības augstākas dzīves kvalitātes veicināšanu gan pašreizējai, 
gan nākamajām paaudzēm, veicot sabiedrības (arī skolēnu ģimeņu) izglītošanu kursos, 
semināros, radošās darbnīcās, dažādos labdarības pasākumos u.c. 

Biedrības viena gada darbības rezultāti ir veicinājuši sociālās atstumtības 
mazināšanu, bērnu un jauniešu iekļaušanos sabiedrības dzīvē, kā arī sadarbību starp 
skolu un ģimeni, Valsts un nevalstiskajām organizācijām Valsts un starptautiskā 
līmenī projektu ietvaros, kuros tiek aicināti arī piedalīties skolēnu vecāki.  

Tā kā NVO darbojas arī vecāki, tad viņi tiek informēti par formālās un 
neformālās izglītības iespējām, darba tirgus iespējām; kopīgi tiek meklēti risinājumi 
problēmu novēršanai skolā. Piedaloties NVO organizētajās nodarbībās, ir vērojama arī 
vecāku atsaucība. NVO darbības rezultātā izveidota biedrības mājas lapa, kurā tiek 
regulāri ievietota jaunākā informācija par NVO aktivitātēm un aktualitātēm, reklamēti 
NVO labie nodomi sabiedrības labā. Tas sekmē jaunu biedrības biedru piesaisti, un 
turpmāk tiek plānots izveidot vecāku izglītības centru, kura darbība tiks vērsta uz 
padziļinātu motivācijas darbu ar skolēnu vecākiem, kas arī tiek pakļauti sociālās 
atstumtības riskam, kas kopumā sekmēs arī reģionālās politikas un ekonomiskās 
aktivitātes attīstību, kā arī sociālo problēmu mazināšanu. 

Pētījuma metodika 

Methodology  

Pētījums tika veikts Liepnas internātpamatskolā, kura veic visas vispārējās 
pamatizglītības programmas, pedagoģiskās korekcijas programmas un speciālās 
izglītības programmas īstenošanas funkcijas. Lai objektīvi izvērtētu 
internātpamatskolas reālo situāciju, tās iespējas mūsdienu sarežģītajos ekonomiskajos 
apstākļos, pētījumā tika izmantota SVID analīze, kas palīdz rast atbildes uz šādiem 
jautājumiem: 

 Kur mēs esam? (Aktualizēta pašreizējā situācija šobrīd un nākotnē); 
 Kurp virzīsimies? (Ko vēlamies redzēt savā iestādē); 
 Kā rīkosimies? (Izvēlētas pamatmetodes uzdevumu risināšanai). 
SVID analīzi ir iespējams pielietot neatkarīgi no analizējamo jautājumu un 

dalībnieku loka. Autores izmanto Ontario štata Haltonas izglītības padomes 
konsultanta Dīna Finka piedāvāto skolas darba analīzes plānu: 

1. Skolas stiprās puses, kuras iekļaujas mūsu iedomātajā nākotnes projektā; 
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2. Vājās puses skolas darbā, kas varētu apgrūtināt iecerēto plānu 
sasniegšanu; 

3. Kādas iespējas paveras skolai, balstoties uz jau sasniegto; 
4. Kādi šķēršļi (draudi) var rasties plānu realizēšanā, kā tos novērst vai apiet 

(Inne R., Gailīte I., Lūse I., Zīds O.) 
Liepnas internātpamatskolas situācijas analīze skatāma 1. tabulā. 

1. tabula  
Liepnas internātpamatskolas SVID analīze 
SWOT analysis of Liepna boarding school 

 

Stiprās puses Vājās puses 

Skolēniem iespēja iegūt pamatizglītību  
 
Vienotas prasības, skaidri un noteikti mērķi 
 
Pietiekoša sabiedrības informēšana par mācīšanās 
iespējām skolā 
 
Skolā tiek realizētas 3 programmas: vispārizglītojošā 
pamatizglītības programma, pedagoģiskās korekcijas 
programma, speciālās izglītības programma  
 
Augsta formālās izglītības kvalitāte (skola ir akreditēta, 
skolotājiem ir atbilstoša pedagoģiskā izglītība, tiek 
apmeklēti tālākizglītības kursi, jaunas, radošas idejas) 
 
Skola iesaistās projektos, kas piesaista papildus ES 
līdzekļus 
 
Metodiskas izstrādes 
 
Skolotāju mūsdienīgais darba stils 
 
Mācību vide tiek orientēta uz skolēnu 
 
Sadarbība ar valsts institūcijām 
 
Fiziski un psiholoģiski droša vide  
 
Aktīvas ārpusstundu nodarbības: pulciņi, pārgājieni, 
ekskursijas, iespēja apmeklēt papildus nodarbības, 
konsultācijas mācību priekšmetos 
 
Mūsdienu tehnoloģijas prasībām iekārtotas darba telpas 
 
Ir pieejama iekārtota mācību virtuve 
Skolā darbojas 3 stratēģijas: mācību process, 
ārpusstundu darbs un pašapkalpošanās process 
 
NVO „ Liepnas internātpamatskolas un skolēnu atbalsta 
ģimeņu biedrība” 

Skolas atbalsta grupas nedarbojas 
pilnā sastāvā 
 
Naudas līdzekļu trūkums skolas un 
dzīvojamo telpu remontam un 
labiekārtošanai 
 
Sabiedrības atbalsta trūkums 
 
Naudas līdzekļu trūkums 
neformālajai izglītībai, skolēnu 
brīvā laika lietderīgai pavadīšanai 
 
Kapacitātes trūkums ES projektu 
izstrādē un realizēšanā 
 
Apgrūtināta satiksme ar rajona 
centru un galvaspilsētu 
 
Ņemot vērā pašreizējos krīzes 
apstākļus, skolēniem trūkt 
motivācijas savu dzīvi veidot 
labāku 
 
Zemi ienākumu līmeņi, kas rada 
ekonomisko, sociālo nedrošību un 
spriedzi 
Sociālā riska grupas skolēni 
 
Skolēnu morāles normu 
neievērošana 
 
Palielinās bez vecāku gādības 
palikušo skolēnu skaits 
Vecāku nevēlēšanās iesaistīties 
skolas dzīvē 
 
Neskaidrība tālākizglītībā 
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1. tabulas turpinājums  
 

Iespējas Draudi 

Veicināt profesionālās izglītības pieejamību, 
sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem 
 
Izveidot arodapmācības programmu 
 
Piesaistīt un racionāli izmantot ES līdzekļus 
 
IT un citu tehnoloģiju piesaistīšana 
 
Pilnveidot sadarbību starp dažādām valsts institūcijām, 
profesionālās izglītības karjeras centru 
 
Informēt sabiedrību par izglītības iespējām skolā 
 
Turpināt darbu pie neformālās izglītības ieviešanas 
iespējām skolā 
 
Izveidot sadarbību ar mūzikas un mākslas skolu 
 
Piedalīties sacensībās, konkursos, olimpiādēs, atpūtas 
nometnēs, dažādos kultūras pasākumos 
 
Skolēnu sagatavošana darba tirgum, integrācijai 
sabiedrībā 

Sociālā vide – depresija un 
degradācija 
 
Investīciju trūkums 
 
Demogrāfiskā situācija valstī 
 
Ekonomiskā krīze Latvijā 
 
Lauku skolu slēgšana 
 
Cilvēku sociālā neaizsargātība 
 
Izglītības sistēmas ilgstoša nespēja 
pielāgoties darba tirgus prasībām 
 

 
Pētījuma rezultāti 

Results 

Lai ekonomiskās krīzes apstākļos veiksmīgi varētu plānot darbu 
internātpamatskolā, izmantojot SVID metodi, tika veikta situācijas izpēte un analīze 
(skat. 1.tab.), kurā apstiprinājās, ka skolas darbība ekonomiskās krīzes apstākļos ir 
atkarīga no vairākiem faktoriem: demogrāfiskā situācija valstī, ekonomiskā krīze 
Latvijā, naudas līdzekļu trūkums, sabiedrības atbalsta trūkums u.c. Diemžēl, visas 
skolas problēmas nav iespējams atrisināt tikai skolas ietvaros,  jo vairākas no tām skar 
tieši finansu jautājumus. 

Analizējot skolas stiprās puses, apstiprinājās, ka internātpamatskola, neskatoties 
uz finansu trūkumu un pārmaiņām izglītības jomā, spēj pilnībā nodrošināt vairāku 
izglītības programmu (vispārējās pamatizglītības, pedagoģiskās korekcijas un speciālās 
izglītības) sekmīgu apguvi. Skolēniem tiek sniegtas iespējas integrēties, iemācīties 
pieņemt citādo (cilvēkus ar īpašām vajadzībām), apgūt sociālās prasmes, izmantojot 
gan valsts institūciju, gan ES atbalstu, gan skolotāju nesavtīgo darbu. Skolas 
veiksmīgu darbību un atpazīstamību veicina izveidotā un praktizējošā nevalstiskā 
organizācija, par kuras aktivitātēm, iespējām un darbību tiek informēta arī sabiedrība 
caur presi un internetu (skolai ir sava mājas lapa).  
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Analizējot vājās iezīmes, bija iespēja pārliecināties par to, ka 
internātpamatskolas veiksmīgas darbības pamatā vairums problēmu ir konstatētas un 
vērojamas tieši finansu trūkuma iespaidā, kā rezultātā skolēniem zūd motivācija 
censties savu dzīvi veidot labāku, skolēnu pašrealizācijas iespējas ir ierobežotas, jo 
trūkst finansējuma interešu pulciņiem, fakultatīvajām nodarbībām. Skolā arvien vairāk 
izpaužas sabiedrības degradācijas iezīmes, jo vairums skolēnu ģimeņu ir 
maznodrošinātas un antisociālas, kā rezultātā ir vērojama vecāku neatsaucība, 
nevēlēšanas bez vairākkārtējiem uzaicinājumiem iesaistīties skolas dzīvē un savu 
bērnu audzināšanā. Tā kā skolā mācās, galvenokārt, sociālā riska grupas skolēni, tad 
īpaša uzmanība ir jāpievērš tieši skolēnu morāles un sociālo prasmju apguvei un 
pilnveidei, jo lielākajai daļai skolēnu, uzturoties savās ģimenēs un apkārtējā 
sabiedrībā, ir trūcis ētiska parauga šo prasmju apguvei un atdarināšanai. Tas negatīvi 
ietekmē skolēna kā personības attīstību un viņu veiksmīgu socializāciju sabiedrībā. 
Tas veicina šo skolēnu sociālo atstumtību. Rezultātā šie bērni bieži vien jūtas 
sabiedrībā atstumti un nevajadzīgi, jo viņu dzīves pieredze krasi atšķiras. Absolvējot 
skolu, un, uzsākot darba attiecības, internātpamatskolas skolēniem sociālo prasmju 
trūkums bieži vien sagādā zināmas grūtības. Šiem bērniem būtu nepieciešama skolas 
atbalsta grupas palīdzība, kas, diemžēl, finansu trūkuma dēļ, skolā nedarbojas pilnā 
sastāvā. Skolēniem būtu nepieciešamas bezmaksas, regulāras psihologa konsultācijas 
un palīdzība.  

Nozīmīgas un vērā ņemamas ir skolas iespējas, kas skolēniem piedāvā reālas 
dzīves situācijas, kurās ir jāpieņem lēmums, jāuzņemas atbildība, jāveic tik daudz, cik 
viņi bez pieaugušo palīdzības var paveikt. Skolai ir visas iespējas attīstīties tālāk, 
paralēli pamatizglītībai apgūt arodu, mēģinot iespēju robežās piesaistīt ES līdzekļus.  

Draudi. Apstākļi, kas var traucēt skolas veiksmīgu darbību. Pasliktinoties 
ekonomiskajai situācijai valstī, pasliktinās arī cilvēku labklājība, kas rezultātā ietekmē 
arī demogrāfisko situāciju valstī. Skolā tās ietekmē ir jūtama skolēnu skaita 
samazināšanās. Arvien vairāk skolēni negatīvi ietekmējas no antisociālās vides. 
Rezultātā skolas centieniem veiksmīgai sociālo prasmju un morāles normu apguvē ir 
paredzami arī šķēršļi, jo skolēniem šo prasmju apguvē un pilnveidošanā ir 
nepieciešams paraugs arī ģimenēs un sabiedrībā. Diemžēl, šobrīd ir vērojama 
sabiedrības degradācija. Lielākajai daļai skolēnu internātpamatskola ir vienīgā vieta, 
kas sniedz reālas iespējas sociālo prasmju un morāles normu apguvē un pilnveidošanā. 
Kopumā tas apgrūtina skolēnu socializācijas procesu. 

Analizējot internātpamatskolas darbību mūsdienu sarežģītajos ekonomiskajos 
apstākļos, tiek konstatēti būtiski ietekmējošie faktori (problēmas), kas apgrūtina skolas 
darbību un centienus internātpamatskolas skolēnu kvalitatīvas dzīves veidošanā. 
Situācijas uzlabošanai piedāvājam priekšlikumus. (skat. 2. tabulu) 
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2. tabula 
Internātpamatskolas darbību ietekmējošie faktori ekonomiskās krīzes apstākļos 

un priekšlikumi to novēršanai (Patapova I.) 
Factors influencing the activity of Primary boarding school during economic 

crisis and suggestions for their solving (Patapova I.) 
 

Problēma Risinājumu varianti, priekšlikumi to novēršanai 
Ģimenes finansiālais stāvoklis  Pašvaldību palīdzība pārtikas, apģērba, mācību 

materiālu iegādē, skolēnu nokļūšanai līdz skolai un 
mājām, atbalsts vecāku tālākizglītībai  

Sabiedrības negatīvā attieksme 
pret sociālā riska grupas 
bērniem 

Informēt sabiedrību par sociālās atstumtības reālo 
situāciju, tās cēloņiem un sekām, sabiedrības attieksmes 
nozīmīgumu problēmas mazināšanā, iekļaujošās 
izglītības nepieciešamību, kur zināma pozitīva loma 
ierādāma NVO darbībai 

Atbalsta personāla trūkums Skolas un sabiedrības atbalsta grupas (logopēda, 
psihologa, speciālā pedagoga un sociālā pedagoga) 
regulāras bezmaksas nodarbības sociālā riska grupas 
bērniem un viņu vecākiem būtu nepieciešamas katrā 
skolā vai pagastā. Finansējuma piesaiste ar projektu 
starpniecību dod iespēju piesaistīt darbiniekus. 

Atbalsta pasākumu sociālās 
atstumtības mazināšanai 
nepietiekamība 

Bezmaksas formālās un neformālās izglītības 
daudzveidīgākas iespējas talantu attīstībai (mūzikas, 
mākslas, sporta skolas, klubi, interešu centri), 
integratīvie ārpusskolas pasākumi skolēnu brīvlaikos, 
īpaši vasarā un īpaši lauku rajonos un nomalēs. NVO kā 
starpnieka loma trīspusējā modeļa realizēšanai. 

Sociālā riska grupas bērnu 
vajadzībām pielāgotas mācību 
vides veidošana 

Plānojot un organizējot mācību un audzināšanas darbu, 
balstīties uz humānām attiecībām starp skolēnu un 
skolotāju; darbā izmantot aktīvās mācīšanās metodes 

Konsultatīvo dienestu 
(bāriņtiesas, sociālie dienesti, 
veselības dienesti, nepilngadīgo 
lietu inspekcijas) atbalsts 
 

Nodrošināt ar informāciju, konsultējot skolotājus un 
vecākus par nepieciešamo atbalsta pasākumu 
organizēšanu un ieviešanu sociālā riska grupas skolēnu 
atstumtības mazināšanā, kur zināma starpnieka loma 
ierādāma NVO darbībai 

Izglītības pēctecība un 
sagatavotība darba dzīvei, 
karjeras izvēlei un darba tirgum 

Nodrošināt iespēju skolās (īpaši internātskolās, bērnu 
namos, speciālajās skolās) apgūt elementārās dzīves 
prasmes un iemaņas (telpu uzkopšanu, galda uzklāšanu 
u.c.). Rast iespēju (piesaistot ESF finansējumu) apgūt 
arodu vai aroda pamatprasmes; nodrošināt karjeras 
konsultanta padomus un pakalpojumus skolā.  

Skolotāju neaizsargātība Nodrošināt skolotāju aizsargātību, publiski uzsverot 
skolotāja tiesības un skolēnu pienākumus, informēt 
skolēnus un viņu vecākus, sabiedrību par skolēnu 
antisociālas uzvedības pārkāpumu soda mēriem. 
Nodrošināt skolotājus nepieciešamības gadījumā ar 
bezmaksas psihologa konsultācijām. NVO kā starpnieka 
loma trīspusējā modeļa realizēšanai un finansējuma 
piesaistei projektos. 
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2. tabulas turpinājums  
 

Kvalificētu skolotāju trūkums, 
nepietiekama sagatavotība 
darbam ar sociālā riska grupas 
bērniem 

Skolotāju sagatavošanas programmās pievērst lielāku 
uzmanību speciālās izglītības jautājumiem, rast iespēju 
apmaksāt skolotāju tālākizglītību. 

Motivācijas mācīties trūkums 
un vāji sasniegumi mācībās 

Orientēt skolēnus uz sasniegumiem, ievērojot un 
atzīmējot viņu panākumus citā jomā; stipendiju 
ieviešana 

Individuāls atbalsts mācībās  Skolotāju palīgu sistēmas ieviešana, piemaksas 
skolotājiem par papildus konsultācijām, pagarināto 
dienas grupu ieviešana skolās; pedagoģiskās korekcijas 
programmu izstrāde un ieviešana mācību procesā. 
Finansējuma piesaiste projektos tā nodrošināšanai 

Uzvedības problēmas, 
vandālisms skolā 

Attīstīt pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmu 
izstrādes; piesaistīt sociālos dienestus, NVO darbība. 

Finansējuma trūkums  Piesaistīt ESF līdzekļus, sponsorus, sadarbības 
partnerus, ziedojumus, sabiedriskās organizācijas 

 
Secinājumi 

Conclusions 

1. Rakstā analizēta internātskolas darba specifika ekonomiskās krīzes apstākļos. 
Veikta likumdošanas un reglamentējošo dokumentu izpēte saistībā ar 
internātskolas specifisko darbību, sociālajām problēmām: bērnu tiesībām un 
vecāku pienākumiem.  

2. Analizēta skolas un ģimenes sadarbības trūkums internātskolas darbībā, kā 
rezultātā piedāvāts autoru izstrādātais un jau praksē Liepnas internātpamatskolā 
ieviestais trīspusējais modelis Skola – NVO – Ģimene, kurš ir vērsts uz tiešo 
sadarbību starp skolu, NVO un ģimeni, kas ir viena no internātskolas darbības 
prioritātēm un neprasa lielus finansu līdzekļus, taču veicina ES finansējuma 
piesaisti sociālo problēmu mazināšanai. 

3. Izmantojot SVID analīzi, ir veikta Liepnas internātpamatskolas darbības analīze, 
ņemot vērā mūsdienu ekonomiskos apstākļus, kurā noskaidrojās: 
 Skolas stiprās puses: 3 programmu kopuma realizēšana; iesaistīšanās 

projektos un ES līdzekļu piesaiste; skolotāju aktivitāte pasākumu 
organizēšanā un metodisko materiālu izstrādē, NVO darbība sociālā riska 
grupu problēmu mazināšanai u.c.; 

 Vājās puses skolas darbā: skolas atbalsta grupa (sociālais pedagogs, 
psihologs, karjeras konsultants) ekonomiskās krīzes rezultātā nedarbojas 
pilnā sastāvā, finanšu trūkums, sabiedrības pasivitāte, depresija un atbalsta 
trūkums u.c.;  

 Kādas iespējas paveras skolai: veicināt profesionālās izglītības pieejamību, 
pilnveidot neformālās izglītības pieejamību, skolēnu sagatavošana darba 
tirgus prasībām, integrācijai sabiedrībā u.c.; 

 Kādi šķēršļi (draudi) var rasties plānu realizēšanā: investīciju trūkums 
izglītībā, demogrāfiskā situācija valstī, ekonomiskā krīze Latvijā u.c. 
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4. Analizējot situāciju, tika noskaidroti ietekmējošie faktori, kas ietekmē veiksmīgu 
internātpamatskolas darbību ekonomiskās krīzes apstākļos. Rasti priekšlikumi 
problēmu novēršanai. 

Kopsavilkums 

Summary 

The worldwide economic situation substantially influences Latvia too, where the 
same as in other countries of Central and East Europe, still the prime component of 
human capital’s basis of abilities is the education at school, but the second place – 
parents' contribution into children education and upbringing. Through the fact that 
countries economic situation has become worse, parents‘ socio–economic situation has 
sharply worsen.  

At the moment, Latvian education policy leaves the social risk group pupils 
unattended, the number of which is yearly increasing due to economic slowdown. 
Pupils’ social exclusion is one of today's social problems in Latvia. Boarding schools 
are being attended by children of low income and disadvantageous families; parentless 
children; those who are rambling protractedly and haven’t acquired education 
accordingly their age; children who are left for relatives’ supervision, because parents 
have went abroad for work; as well as children who have many similar problems. 
Mainly, the boarding school performs the functions of educating and upbringing of 
social risk group pupils – comprehensive school, where pupils live and study, at the 
same time ensuring their twenty–four hours care and education. Therefore, boarding 
school’s work specificity highly differs from other comprehensive schools in Latvia, 
because here are working three strategies – learning process, upbringing process and 
self–attendance process.  

The objective of the research – to investigate the work specificity of Liepna 
boarding school and analyze ways and possibilities of problem solving within the 
economic crisis. 

Theoretical research analyzed legislative acts of the Republic of Latvia, 
documentation of boarding school, consequently there have been evaluated the work 
specificity of boarding schools in work with social risk group pupils within the 
circumstances of economic crisis. Analyzed social problems, children rights and 
parents duties, their relation to main conditions of boarding school activity. By virtue 
of performed research there have been developed and approbate triangular 
cooperation model School – NGO – Family referring to direct cooperation between 
school, NGO and family, which is one of boarding school’s priorities. it promotes 
raising of EU funds and is one of solution versions for promotion of boarding school’s 
potentialities in work with social risk group pupils.  

Empirical part performs the SWOT analysis of boarding school, as a result 
there were determined factors influencing the activity of boarding school: for instance, 
society’s negative attitude towards social risk group pupils; education’s succession and 
preparedness for working life, choose of career, insufficiency of measures for 
reduction of social exclusion, the demographics, economic crisis in Latvia, lack of 
funding e.o., developed suggestions for their prevention: to inform society on a regular 
basis regarding real situation of social exclusion, its causes and consequences, as well 
as importance of society’s attitude for reduction of this problem; to ensure within 
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limits possibilities to learn life skills, to find possibilities for acquiring vocational 
skills, to ensure services of career counseling; to develop and improve opportunities of 
informal education etc. 

Conclusions 

1. Theoretical research is based on legislative acts of the Republic of Latvia, 
schools’ documentation; as a result there have been evaluated work specificity of 
Latvian boarding schools in work with social risk group pupils. Analyzed social 
problems, children rights and parents’ duties, their relation to main conditions of 
boarding school activity.  

2. Empirical part carries out the SWOT analysis of boarding school’s activity, 
consequently, there were determined factors that influence boarding school’s 
activity, and there were developed suggestions and solutions for reduction of 
problems. 

3. On the ground of performed research, there was developed and approbated 
triangular model of cooperation School–NGO–Family, referring to direct 
cooperation between school, NGO and family, which is one of boarding school’s 
priorities and does not demand large financial resources, but it promotes raising 
of EU funds and is one of solution versions for promotion of boarding school’s 
potentialities in work with social risk group pupils. 
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Abstract. In Latvia, serious attention is paid to the questions of incorporation education, 
because starting from the second half of the 20th century this kind of education has become an 
important politics branch of education development all over the world. All the countries have 
difficult historical experience regarding the care of those citizens who have disturbance in 
their physical as well as in their mental age. In the Western Europe, as the result of 
antidiscrimination politics a vast integration of the children of different development 
disturbances into the comprehensive schools took place. To implement into the practical life 
the approach regarding the accessibility of education for each educate that is also stated at 
the UNO Children Rights Convention, UNO Declaration Regarding Education to Everybody, 
UNO Standard Terms Regarding People of Special Needs, is an important activity cared for 
by the state and the society. The experience stored during 20 years, allows to the state and to 
the society to notice not only the advantages of the chosen approach (they are well known to 
everybody), but also its created problems.  
Keywords: Inclusive education, pedagogic correction, special education, the quality of the 
education. 

Ievads 

Introduction 

Pēdējo gadu desmitu laikā arvien lielāka nozīme tiek piešķirta mācību procesam 
un sociālajai videi, lai nodrošinātu iespējas katram izglītojamajam ar attīstības 
traucējumiem izglītoties tieši viņam vispiemērotākā izglītības iestādē, nodrošinot 
kvalificētu speciālu palīdzību un iespēju sagatavoties dzīvei.  

Iekļaušana nozīmē pamatprincipu kopumu to īstenošanā, lai panāktu, ka visi 
skolēni tiek integrēti skolas vidē, pielāgojot šo vidi viņu vajadzībām un sekmējot viņu 
līdzdalību. Tas praksē nozīmē daudzveidību skolas kultūras vidē un mācību procesā, 
kā arī dažādu mācību stratēģiju ieviešanu kā skolas dzīves normu. Izglītība nav 
pakalpojums, bet vieta, kur iekļaušana notiek (Peters, 2004, UNESCO, 2005). 
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Latvijas izglītības sistēmā par vienu no aktuālākajiem jautājumiem ir kļuvis 
bērnu ar daudzveidīgām izglītošanās vajadzībām iekļaušanās izglītības sistēmā. 
Problēma aptver visus skolas vecuma bērnus.  

Latvijas izglītība sistēmā jaunais termins „iekļaujoša izglītība” tika ieviests 
1997. gadā, taču joprojām iekļaujošas izglītības izpratne nav viennozīmīga. Kā 
pierādīja „Pētījums par Iekļaujošas izglītības izpratni Latvijā”, iekļaujošas izglītības 
izpratne Latvijā saistās ar trīs pieejām: iekļaujoša izglītība kā speciālā izglītība, 
iekļaujoša izglītība kā integrācija, iekļaujošas izglītības pieeja, kur iekļaujošas 
izglītības subjekts ir jebkurš bērns, iekļaujošas izglītības objekts – jebkura izglītības 
iestāde, iekļaujošas izglītības rādītāji: pieejamība, izglītības atbilstība katra bērna 
individuālajām vajadzībām un iesaistīšanās (Nīmante, 2006).  

UNESCO izstrādātā iekļaujošās izglītības definīcija: Iekļaujošā izglītība ir 
process, kurā tiek nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības, 
palielinot ikviena līdzdalības iespējas mācību procesā, kultūrā un dažādās kopienās un 
samazinot izslēgšanas iespējas no izglītības un izglītības ieguves procesā. (UNESCO, 
2004).  

„Indekss iekļaujošai izglītībai” autori Būts, Ainskovs, (Būts, Ainskovs, 2001) 
uzskata, ka to visu var nodrošināt, mainot to, kas notiek skolās, tātad pašas skolas 
darbību.  

Ir jautājums, vai skola un kāda skola ir gatava uzņemt ikkatru bērnu, vai ir 
nodrošināts viss nepieciešamais atbalsts, lai ikviens bērns varētu skolā mācīties, kā arī 
klases līmenī – vai skolēns ir pieņemts klasē, jūtas labi un var gūt sasniegumus, 
piedaloties mācību procesā un sadarbojoties. 

Raksta mērķis – balstoties uz teorētiskiem avotiem, skatīt iekļaujošo izglītību 
Latvijā Eiropas kontekstā un izvērtēt ekonomiskās krīzes ietekmi uz iekļaušanas 
procesu norisi. 

Mūsdienu tendences iekļaujošās izglītības attīstībā 

Nowadays tendencies in the development of incorporation education 

1990.gadā Džomsjenā, Taizemē, pasaules konferencē par izglītību tika pieņemts 
aicinājums nodrošināt pamatizglītību visiem. Tai sekoja 1994.gada pasaules 
konference par īpašo vajadzību izglītību, kas notika Salamankā, Spānijā, kurā 
iekļaujošā izglītība tika identificēta kā stratēģija, lai sasniegtu mērķi – izglītību visiem. 
2000.gadā Dakārā, Senegālā, notikušais Pasaules izglītības forums vēlreiz apliecināja 
apņemšanos līdz 2015.gadam panākt kvalitatīvu izglītību visiem. Lai nodrošinātu 
sekmīgu izpildi, šī apņemšanās iekļauta arī ANO Tūkstošgades attīstības mērķos 
(Roulzs, 2006).  

Dažādas valstis dažādi cenšas risināt atbalsta nodrošināšanas problēmas, 
izmantojot iespējamos resursus un ievērojot iekļaujamo skolēnu vajadzības (1.att.). 

Darba autores secina, ka daudzviet atbalsta nodrošinājums ir līdzīgs, lai 
iespējami sekmīgāk nodrošinātu skolēnu attīstību rosinošu vidi un iespējami realizētu 
izglītojošo, attīstošo un audzinošo mērķi. 
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Atbalsts skolā 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Atbalsts ārpus skolas 
 

1.att. Pedagoģiskais atbalsts skolēnam ES valstīs (pēc Malofejeva, 2005) 
Picture Nr.1. Educational support the learner in EU countries (Malofejev, 2005) 

 
Nenoliedzama ir speciālā pedagoga darba nozīme, jo profesionālā attieksme, kas 

balstīta uz padziļinātu izpētes darbu, nosaka mijiedarbību ar skolēniem. Tādējādi 
atrisinot ,,mācību procesa galveno pretrunu starp skolēna sasniegto fizisko un garīgo 
attīstību kā iespēju, no vienas puses, un mācību procesā sasniedzamo – no otras” 
(Žogla, 2001). 

Daudzpusīgs atbalsts nozīmē iespēju radīšanu, lai realizētos visas skolēnu 
potences. Atbalsts ļauj īstenot divu savstarpēji saistītu darbību mērķus – mācīt un 
palīdzēt no atbalsta komandas viedokļa. Savukārt, no skolēnu viedokļa atbalsts sniedz 
drošības sajūtu un pārliecību, ka pieaugušie iesaistās viņu problēmu risināšanā. 

Katras valsts izglītības sistēmā vairāk vai mazāk uzmanība tiek veltīta bērniem, 
skolēniem un jauniešiem ar dažādiem attīstības traucējumiem. Speciālās izglītības 
attīstība ir atkarīga no valsts politikas, pieņemtajām prioritātēm un finansējuma. Tomēr 
svarīgākā nozīme ir sabiedrības attieksmei, izpratnei un spējai pieņemt citādo, 
atšķirīgo. Atbilstoši katras valsts nostādnēm tiek nodrošinātas speciālās izglītības 
iespējas (1.tabula). 

Skolēns,  
kas tiek 
iekļauts 

Speciāls 
koordinators 
Lielbritānijā, 
Nīderlandē 

Skolotāja asistents 
Beļģijā, Lielbritānijā,  

Vācijā, Spānijā, 
Nīderlandē, 

Norvēģijā, Īrijā 

Atbalsta tīkls  
(terapeiti, logopēdi, surdologi, 

psihoterapeiti u.c.) Luksemburgā, 
Portugālē, Francijā 

Speciālais pedagogs 
Austrijā, Beļģijā, Vācijā, Grieķijā, Dānijā, 

Īrijā, Spānijā, Itālijā, Spānijā, Itālijā, 
Norvēģijā, Somijā, Zviedrijā, Nīderlandē, 

Francijā, Portugālē 

Speciālās skolas 
Austrijā, Beļģijā, Grieķijā 

Atbalsta dienesti  
(izglītības, sociālie, 

psiholoģiskie) 
Vācijā, Īrijā, 

Norvēģijā, Francijā, 
Zviedrijā, Nīderlandē 

Ambulatoriskais 
reabilitācijas atbalsta 

dienests 
Luksemburgā 
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1. tabula 
Speciālās izglītības konteksts valsts izglītības sistēmā (I.Prudņikova) 

Special education context within state education system (I.Prudnikova) 
 

Valsts Izglītības iespējas bērniem ar speciālām vajadzībām 
Speciālā 
izglītība  
Vācijā 
 

 Tiek organizēta 
 speciālās skolās bērniem ar dažādiem traucējumiem; 
 privātās iestādes bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem, kur klasēs 

integrē vienu bērnu ar attīstības traucējumiem; 
 valsts vispārizglītojošās skolās, kur nav sociālā pedagoga, nav logopēda, 

bet piesaistīti tiek praktikanti; 
 speciālos skolu centros, kuros vienkopus ietilpst skola bērniem ar 

dažādiem traucējumiem. 
 Bērniem ar attīstības traucējumiem tiek savlaicīgi nodrošināta agrīnā 

diagnosticēšana un speciālistu palīdzība. 
 Mērķis – labāk sagatavot skolēnus ar garīgās attīstības traucējumiem darbam 

profesijā, ko palīdz realizēt atbilstošās firmas, piedāvājot iespēju praktizēties. 
 Studentiem, kas izvēlējušies skolotāja profesiju, par studijām nav jāmaksā. 

Speciālā 
Izglītība 
Somijā  
 

 Somijā katrs bērns no 10 mēnešu vecuma līdz 7 gadu vecumam var 
pievienoties dienas aprūpes sistēmai (Somijā to sauc ECEC). 

 Dienas aprūpe iekļauj gan izglītības, gan aprūpes pasākumus (tā saucamo 
EduCare) un ir visparastākā vide pirmsskolas izglītības nodrošināšanai. 

 Jaunā valsts politika – Valdības rezolūcija par valsts politikas definīciju par 
pirmsskolas izglītību un aprūpi (2002), Valsts vadlīnijas ECEC mācību 
programmai (2003.) pirmo reizi pieminēja iekļaušanas un agrīnās 
iejaukšanās principus. 

 2006. gada sākumā sagatavotas izmaiņas likumā par dienas aprūpi, plānoti 
jauni veidi, kā organizēt iekļaujošu speciālu atbalstu bērniem. Šajā likumā 
atspoguļotas sekojošas izmaiņas: 
 agrīnā korekcija bērniem iekļauta ikdienas vispārizglītojošos pasākumos; 
 plašāk iesaistīti dienas aprūpes centru darbinieki un vecāki bērna speciālo 

vajadzību novērtēšanā. 
Speciālā 
Izglītība 
Francijā  
 

 Profilakses politikas īstenošana. 
 Specializētās palīdzības tīkla (Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en 

Difficulté, RASED) darba mērķis ir:  
 noteikt savlaicīgi potenciālās mācīšanās grūtības; 
 veidot tādus apstākļus, lai skolas kļūtu atsaucīgas bērna un viņa vecāku 

vajadzībām;  
 respektēt bērna individuālās vajadzības; 
 izmantot katram individuāli piemērotas metodes.  

 Agrīnās primārās profilakses uzdevums ir: 
 izvairīties no iespējamām mācību grūtībām, īpaši tas attiecas uz pašiem 

neaizsargātākajiem skolēniem, organizējot un īstenojot profilakses 
pasākumus parastās ikdienas skolas vai klases aktivitātēs;  

 izveidot ciešu sadarbību starp dažādiem pedagoģiskajiem darbiniekiem, 
kas strādā ar bērnu;  

 radīt labvēlīgus apstākļus sadarbībai starp speciālo atbalsta personālu un 
pedagogiem, kas balstās uz profesionālo prasmju dažādību. 
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1. tabulas turpinājums 
 

Speciālā 
Izglītība 
Japānā  

 Kopš 1970.gada pie Izglītības ministrijas darbojas Nacionālais speciālās 
izglītības institūts (NISE), kas atbild par Japānas speciālās izglītības sistēmas 
zinātniski metodisko nodrošinājumu. 

 Speciālā izglītība ir bezmaksas. Mācību procesa, skolu uzturēšanas izmaksas, 
transporta izdevumus vienādas daļās sedz no valsts un reģionālā budžeta. 

 Bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem atbilstoši likumdošanai pastāv 
vairākas izglītības iespējas: 
 speciālās skolās; 
 speciālās klasēs, kas atrodas vispārējās izglītības iestādēs; 
 vai parastajā klasē, saņemot atbalstu „resursu istabā”, ar nosacījumu, ka ir 

tikai viens traucējums, kas nav smags. 
 „Resursu istabas” (Tsukyu niyory Shidou) ir speciāla izglītības forma 

bērniem ar viegliem un vidēji smagiem traucējumiem, kuri mācību procesā 
integrēti vispārējā skolā. „Resursu istabu” personāls nodrošina specializētu 
palīdzību bērnam atbilstoši traucējumam.  

 Speciālajā skolā attiecības pedagogs – skolēns ir 1:1,5. Saskaitot speciālo 
skolu pedagoģiskās un palīgpersonāla štata vienības, attiecība ir 1:1.  

 Tiek nodrošināta pedagogu kvalifikācijas celšana. Pedagogam vispirms 
jāiegūst standarta sertifikāts, kas viņam ļauj strādāt pirmsskolas iestādē, 
sākumskolā vai pamatskolā, pēc tam sertifikāts par tiesībām strādāt ar 
bērniem, kuriem ir kāds konkrēts traucējumu veids. 

 Pakāpeniska pāreja uz integrāciju. Neskatoties uz milzīgajiem līdzekļiem, 
kas tiek tērēti integrētās izglītības organizēšanai, valsts nesteidzas slēgt 
speciālās skolas un klases. Tieši pretēji – savā ziņā speciālā izglītība pat 
paplašinās, jo tiek atvērtas speciālās klases skolēniem, kuri vecāki par 15 
gadiem. (agrāk speciālā izglītība beidzās 15 gadu vecumā) Netiek integrēti 
skolēni ar smagiem attīstības traucējumiem (Malofejevs, 2005). 

Pamatizglītības iegūšanas iespējas izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām 
Latvijā  

The opportunity of obtaining the basic education for the educatees of special 
needs in Latvia 

Latvijas izglītības sistēmā kā bērni ar speciālajām vajadzībām Izglītības likumā 
definētas astoņas mērķgrupas: izglītojamie ar redzes traucējumiem (vājredzīgi un 
neredzīgi), izglītojamie ar dzirdes traucējumiem (vājdzirdīgi un nedzirdīgi), 
izglītojamie ar fiziskās attīstības traucējumiem, izglītojamie ar garīgās attīstības 
traucējumiem, izglītojamie ar somatiskām saslimšanām, izglītojamie ar valodas 
traucējumiem, izglītojamie ar psihoneiroloģiskām saslimšanām, izglītojamie ar 
psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās grūtībām. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumiem nr.990 
,,Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” pēdējām divām mērķgrupām ir 
mainīts nosaukums. Agrākais termins ,,izglītojamie ar psihoneiroloģiskām 
saslimšanām” tagad ir aizstāts ar ,,izglītojamie ar garīgās veselības traucējumiem”, bet 
,,izglītojamie ar psihiskās attīstības aizturi un mācīšanās grūtībām” ir aizstāts ar 
,,izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem” (www.likumi.lv).  
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Izglītības Likums paredz, ka vecākiem ir tiesības izvēlēties izglītības iestādi 
saviem bērniem, arī to, kas atrodas tuvāk dzīves vietai.  Izglītības reglamentējošie 
dokumenti nepieļauj skolām pamatskolas 1. posmā rīkot bērnu atlasi, skolēnu voluntāri 
nevar izslēgt no skolas līdz 18 gadiem. Izglītību bērni var iegūt gan speciālās, gan 
vispārējās izglītības iestādēs, mācoties vai nu pēc vispārējās vai speciālās izglītības 
programmām vai pedagoģiskās korekcijas programmām. Ilgstoši slimojošiem bērniem 
tiek nodrošinātas izglītošanās iespējas ārpus izglītības iestādes. Skolās var tikt 
pieņemts atbalsta personāls, kas strādā ar bērniem, kuriem ir speciālās vai īpašās 
vajadzības (logopēds, psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, medmāsa, 
fizioterapeits, sociālais darbinieks). 

Kopš 1997.gada atsevišķas speciālās izglītības iestādes, kas maksimāli nodrošina 
konsultatīvo un metodisko darbu, aptverot gan skolēnus ar speciālām vajadzībām, gan 
šo skolēnu vecākus, gan skolotājus, kuri strādā ar integrētajiem skolēniem, saņem 
attīstības centra statusu. Pirmajām minēto statusu piešķīra Strazdumuižas vājredzīgo 
un neredzīgo bērnu internātskolai un Rīgas speciālai pamatskolai (1997), Kokneses 
speciālai internātskolai, Pelču speciālai internātskolai un Valmieras vājdzirdīgo bērnu 
internātskolai (1998). 2003.gada 29.aprīlī tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi 
nr.221 ,,Kritēriji un kārtība, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās 
izglītības attīstības centra statusu”. Šādu statusu saņēma arī Daugavpils logopēdiskā 
internātskola (2004), kura, atšķirībā no jau minētajām speciālās izglītības iestādēm – 
attīstības centriem, konsultatīvo un metodisko darbu veic divās specifikās: 
izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem un izglītojamiem ar valodas traucējumiem 
(Vīgante, 2008). 

Lai arī speciālās izglītības jomā jau daudz ir veikts, tomēr ne mazums ir 
problēmu, kas apgrūtina skolotāju ikdienas darbu. Aptaujājot skolotājus speciālās un 
vispārējās izglītības iestādēs, atklājās vairākas neskaidrības (2.tabula). 

2.tabula 
Pamatproblēmas un to iespējamie risinājumi (I.Prudņikova) 

Basic problems and the potential solution of them (I.Prudnikova) 
 

Joma Problēmas 
Iespējamie 
risinājumi 

Izglītības 
likumdošana 

Pašreizējā izpratne – bērns ar speciālajām vajadzībām, 
bērns invalīds, ietver sevī segregatīvu (nodalīšanu vai 
sadalīšanu pēc noteiktām pazīmēm) un medicīnisku 
izpratni (bērna iespējas ir ierobežotas saistībā ar bērna 
diagnozi, bērns saņem speciālo pakalpojumu, ja bērnam ir 
noteikta diagnoze) par bērnu.  
Bērns tiek saprasts nevis kā veselums, bet it kā tiek sadalīti 
kategorijās atbilstoši dažādiem funkciju traucējumiem. 

Izstrādāt valstī 
vienotu 
terminoloģiju, 
bet līdz tam 
akcentēt bērnā to, 
ko viņš var, spēj 
un prot. 

Statistika 
 

Atšķirības izpratnē (bērns ar īpašām vajadzībām, bērns ar 
speciālām vajadzībām, bērns ar invaliditāti, problēmbērns, 
u.tml.) veido esošo situāciju, kad pieejamā statistika ir 
neprecīza, dažāda, tādēļ maz ticama un nav reprezentatīva. 
Tas traucē veikt salīdzinošos pētījumus Eiropas un 
pasaules līmenī, kā arī sniedz neprecīzu izpratni par esošo 
situāciju Latvijā.  

Izstrādāt un 
ievērot valstī 
vienotu 
terminoloģiju. 
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2.tabulas turpinājums 
 

Veselība Pedagogs nezina un vecāki nav informējuši par bērna 
veselības stāvokli (jo viņiem tas nav obligāti jādara). 
Skolotājs un citi klasē esošie bērni nav pasargāti, ja ar 
bērnu notiek slimības paasinājums vai kārtējā veselības 
stāvokļa dēļ izraisīta problēma. 
 

Likumdošanā 
noteikt vecāku 
pienākumu, 
informēt 
izglītības iestādi 
par bērna patieso 
veselības 
stāvokli, arī par 
sekundāriem 
traucējumiem. 

Speciālā 
izglītība 

Kā nodrošināt konfidencialitāti un bērnu ar speciālām 
vajadzībām tiesību ievērošanu no vienas puses, bet no 
otras puses iegūt pilnīgu informāciju par bērna speciālajām 
vajadzībām, kā arī iespējami precīzākas rekomendācijas, 
kā strādāt un ko darīt 

Izmantot 
speciālās 
izglītības iestāžu 
– attīstības centru 
konsultācijas un 
metodisko 
palīdzību, kā arī 
apzināt un iepazīt 
savu kolēģu un 
tuvāko izglītības 
iestāžu pieredzi. 

Atbalsta 
pasākumi 

Šobrīd izglītībā joprojām darbojas medicīniskais modelis 
(lai bērns varētu saņemt speciālo pakalpojumu izglītībā, 
bērnam ir nepieciešama diagnoze). Pakalpojums saistīts 
tieši ar speciālajām vajadzībām. 

Veidot kā 
valstiski 
atbalstītu 
sistēmu. 

Iekļaujošā izglītība Latvijā – reālā situācija, problēmas un risinājumi 

Incorporation education in Latvia – actual situation, the problems and the 
solution  

Latvijā bērniem ar speciālajām un īpašajām vajadzībām likumdošanā tiek 
nodrošinātas izglītības iespējas atbilstoši viņu vajadzībām. Pieņemti likumdošanas akti 
(www.likumi.lv) – 1998.gadā „Bērnu tiesību aizstāvības likums”, un „Izglītības 
likums”, 1999.gadā „Vispārējās izglītības likums”, 2003.gadā MK noteikumi nr. 579 
„Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
nodrošinājumu atbilstoši speciālajām vajadzībām”, 2006.gadā MK noteikumi Nr.564 
„Noteikumi par Latvijas Nacionālo plānu 2007.–2013.gadam” un 2008.gadā MK 
rīkojums Nr.120 „Par pārskatu sniegšanu par Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 
2007.–2013.gadam noteikto uzdevumu īstenošanu”. Latvija turpina uzsākto ceļu uz 
iekļaujošo izglītību. 

Neskatoties uz sakārtotību likumdošanā, analizējot Latvijas izglītības sistēmu, 
„Latvijas kopējās sociālās iekļaušanās memorandā” (2003) iezīmētas problēmas, kas 
saistītas ar sociālā riska un bērnu ar speciālajām vajadzībām izglītības iespējām 
(www.likumi.lv): 

1. nav vienlīdz pieejami izglītības pakalpojumi bērniem ar speciālajām 
vajadzībām, bērniem no maznodrošinātām vai sociālās atstumtības riska 
ģimenēm; 
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2. iedzīvotājiem, īpaši no atstumtajām grupām, trūkst finansiālo un materiālo 
resursu, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību saviem bērniem; 

3. zems bērnu ar speciālajām vajadzībām integrācijas īpatsvars 
vispārizglītojošajās skolās.  

Promocijas pētījuma ietvaros tiek analizēta pieredze, iekļaujot vispārējās 
izglītības iestādēs skolēnus ar valodas traucējumiem. Autores uzskata, ka šī skolēnu 
grupa ir visvieglāk iekļaujamie, jo to iekļaušanas procesam nav nepieciešami lieli 
finansiālie resursi un šie skolēni vismazāk atšķiras no saviem vienaudžiem.  

Balstoties uz intervijā ar pamatskolas latviešu valodas skolotāju, kuras klasē ir 
iekļauti skolēni ar valodas traucējumiem un autoru personīgo pieredzi, tika veikta divu 
pamatizglītības iegūšanas iespēju salīdzinošā analīze, noteiktas stiprās un vājās puses 
(2.att.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2. att. Divu izglītības iegūšanas iespēju stiprās un vājās puses (S.Ušča) 
Picture Nr.2. Strong and weak sides if two educations are obtained (S.Usca) 

Iekļaujošā skola 

Stiprās puses 
 

1) izglītība uz vietas – programmu 
izstrāde un realizācija atbilstoši 
skolēnu vajadzībām viņa 
dzīvesvietā, iespējama tālākizglītība 
vidusskolā vai profesionālā 
apmācība; 

2) komunikācijai atvērta, socializāciju 
veicinoša vide – iespējas 
komunicēties ar dažādiem 
vienaudžiem un pieaugušajiem 
dažādās situācijās; 

3) saskarsme ar „reālo” dzīvi, 
problēmu risināšanu; 

4) vairums gadījumos vecāku iesaiste. 

Vājās puses 
 

1) speciālistu konsultāciju 
nepietiekamība; 

2) ne visi skolotāji pietiekami 
sagatavoti darbam ar skolēnu ar 
speciālajām vajadzībām; 

3) nepietiekams finansiālais un 
cilvēkresursu atbalsts; 

4) metodisko izstrādņu darbam 
iekļaujošās klasēs nepietiekamība 

 
 

Vājās puses 
 

1) skolēns atrodas sava veida 
izolācijā ne tikai no citiem 
vienaudžiem, bet arī no reālās 
dzīves, problēmām, to 
risināšanas, grūtības apgūt 
nepieciešamās sociālās un 
sadzīves prasmes; 

2) atrautība no ģimenes; 
3) internātskolu bērnu vecāku 

neiesaistīšanās bērnu ikdienas 
dzīvē 

 

Speciālā skola 

Stiprās puses 
1) izglītību iegūst atbilstoši 

speciālajai mācību programmai, 
pēc kuras apgūšanas atkarībā no 
traucējuma veida iespējama 
tālākizglītība vidusskolā vai 
profesionālā apmācība; 

2) regulāras nepieciešamo 
speciālistu konsultācijas; 

3) visu mācību priekšmetu skolotāji 
sagatavoti darbam ar skolēniem 
ar speciālajām vai īpašajām 
vajadzībām; 

4) visos mācību priekšmetos un 
ārpusstundu aktivitātēs pedagogu 
uzmanības centrā traucējumu 
korekcija  
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Tiek secināts, ka abām izglītības iegūšanas iespējām ir gan priekšrocības, gan 
vājās puses. Speciālo skolu lielākā priekšrocība – atbilstoši skolēna vajadzībām 
sakārtota mācību vide, profesionāli skolotāji, kuri dziļi izprot šo skolēnu psiholoģiju, 
attīstības līmeņa īpatnības un spējas. Pašreizējā ekonomiskajā situācijā strauji pāriet uz 
masveidīgu skolēnu ar speciālajām vajadzībām iekļaušanu būtu kļūda, kuras rezultātā 
ciestu skolēns, netiktu nodrošināta viņa vajadzībām atbilstoša izglītības kvalitāte, viņš 
nespētu sasniegt to attīstības līmeni, kuru iespējams sasniegt viņa vajadzībām 
piemērotākā vidē.  

2008.gada 25.–28.novembrī Ženēvā notika Starptautiskās Izglītības konferences 
48.sesija, veltīta iekļaujošās izglītības jautājumiem. Analizējot tās secinājumus un 
ieteikumus (www.ibe.unesco.org) un ekonomiskās krīzes radītās sekas izglītības 
sistēmā, tika identificēji jauni šķēršļi sekmīgai iekļaujošās izglītības realizācijai 
(4. tabula ).  

4.tabula 
Ekonomiskās krīzes radītie šķēršļi sekmīgai iekļaujošās izglītības ieviešanai 

(S.Ušča) 
The obstacles created as the result of economy crisis for the successful 

introduction of incorporation education (S.Usca) 
48.sesijas 

ieteikumi un 
secinājumi 

Situācijas Latvijā analīze Šķēršļi 

Galvenais šķērslis 
sekmīgai 
iekļaušanai ir 
sociālā 
nevienlīdzība un 
nabadzība 
(2.punkts) 

Ekonomiskās krīzes apstākļos Latvijā, sevišķi 
attālākos rajonos, ir liels bezdarbs. 
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 
2009.gada septembra beigās bija 147754 
bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša 
laikā ir palielinājies par 10168 cilvēkiem jeb 
7,4%. 2009.gada septembrī bezdarbnieka statuss 
tika piešķirts 22779 personām, tas ir par 6358 
cilvēkiem jeb 38,7% vairāk nekā 2009.gada 
augustā. Augstākais bezdarba līmenis 2009.gada 
septembrī reģistrēts Rēzeknes rajonā – 28,1%, 
Ludzas rajonā – 24,4%, Krāslavas rajonā – 
20,2%. (www.nva.gov.lv). 

Iedzīvotāju 
nabadzība 
 
Sociālās 
nevienlīdzības 
palielināšanās 

Valsts līmenī 
jāizstrādā politika, 
kas nodrošina 
atbalstu dažādu 
grupu skolēniem, 
sekmē viņu 
mācības un 
attīstību vispārējās 
izglītības iestādē 
(7.punkts) 

2009. gada valsts budžeta samazinājums 
izglītībai un zinātnei ir aptuveni 100 miljoni 
latu. Par 10% samazināti visi izdevumi, t.sk. arī 
darba samaksai, lai izveidotu rezerves fondu. 
Visām no valsts budžeta finansētajām iestādēm 
preču un pakalpojumu izdevumi samazināti par 
25 procentiem. Arī pašvaldību finansējums 
izglītības iestādēm samazināts par 25% precēm 
un pakalpojumiem un par 15% – tehnisko un 
saimniecisko darbinieku darba samaksai 
(Matisāne,2009). Sakarā ar finansējuma 
samazinājumu vairums skolās atteicās no 
atbalsta personāla pakalpojumiem, skolās nav 
logopēdu, psihologu, sociālo pedagogu, nemaz 
jau nerunājot par skolotāju palīgiem. 

Atbalsta 
personāla 
trūkums 
Mazs finansējums 
mācību procesam 
nepieciešamajām 
precēm, 
pakalpojumiem. 
Interešu izglītības 
iespēju 
samazināšanās. 
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4.tabulas turpinājums 
 

Paaugstināt 
skolotāju statusu, 
uzlabot viņu darba 
apstākļus, izstrādāt 
sistēmu kvalificētu 
pedagoģisko kadru 
piesaistei 
(16.punkts). 

Uzsākot 2009./2010.mācību gadu skolotāju alga 
par vienu likmi tika samazināta no vidēji 345 uz 
250 latiem mēnesī (izm.izm.gov.lv), tas pretēji 
ieteikumiem, nevis paaugstina, bet ievērojami 
pazemina skolotāja statusu. 

 
Zemās skolotāju 
algas, skolotāja 
statusa 
pazemināšanās 

 
Veicot intervijas kontentanalīzi, divu izglītības iespēju stipro un vājo pušu 

salīdzinošo analīzi, saistot 2008.gada Ženēvas konferences ieteikumus un secinājumus 
ar ekonomiskās krīzes radītajām sekām Latvijas izglītībā, tiek secināts, ka Latvijā 
joprojām jāpastāv divām izglītības iegūšanas iespējām. Iekļaujošā izglītība ir mērķis, 
uz ko tiekties. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešami papildus finansiālie resursi 
materiālās un intelektuālās bāzes izveidei. Iekļaušanu nedrīkst sasteigt, jo cietīs 
skolēns ar speciālajām vajadzībām, cietīs viņa vecāki un pedagogi, rezultātā cietīs visa 
sabiedrība, jo nesagatavotā vidē skolēns nespēs attīstīt to, ko iespējams attīstīt un 
turpmākajos gados sabiedrībai būs par viņu jāuzņemas daudz lielākas rūpes. 

Secinājumi 

Conclusions 

1. Analizējot ārzemju pieredzi iekļaujošās izglītības jomā, secināts, ka valstis 
realizē gan līdzīgus, gan atšķirīgus atbalsta pasākumus skolēniem ar speciālām 
vajadzībām. Iekļaujošās izglītības īstenošanas politika ir atkarīga no valsts un 
sabiedrības ekonomiskajām iespējām. Tikai ekonomiski un finansiāli attīstītas 
valstis var nodrošināt katrā izglītības iestādē bērnam ar attīstības problēmām 
optimālos apstākļus (nepieciešamo personālu, sadzīves problēmu risinājumu, 
skolēna darba vietas aprīkojumu ar papildus tehniskajiem līdzekļiem un speciālu 
aparatūru u.c.). 

2. Latvijā bērniem ar speciālām vajadzībām ir nodrošināta izglītības pieejamība gan 
speciālās izglītības iestādēs, gan vispārējās izglītības iestādēs (vispārējās 
izglītības klasē vai speciālās izglītības klasē). Tomēr ne vienmēr integrētajiem 
skolēniem tiek nodrošināta iekļaujoša vide.  

3. Analizējot Starptautiskās Izglītības konferences 48.sesijas Ženēvā ieteikumus un 
reālo situāciju Latvijā, konstatēts, ka:  
3.1. pašreizējā valsts attīstības posmā, kad Latvija pārdzīvo ekonomiska rakstura 

grūtības, kuru rezultātā nespēj nodrošināt pietiekamu atbalstu skolēniem ar 
speciālajām vajadzībām vispārējās izglītības iestādēs un katastrofāli krities 
pedagogu statuss,  

3.2. realizējot iekļaujošās izglītības politiku, kas atsevišķos gadījumos būs 
mehāniska iekļaušana, jo netiks nodrošināti nepieciešamie nosacījumi 
(optimāla atbalsta nodrošināšana), var būt neatgriezeniskas sekas.  
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Summary 

In Latvia education system, the matter of incorporation of the children of many–
sided education needs into the education system has become the most important one. 
The authors of the present paper analyze the experience of European Union countries 
at the incorporation education, the special education context within Latvia education 
system, actual opportunities of basic education for the educates of special needs in 
Latvia.  

Analyzing the foreign experience in the field of incorporation education, it is 
concluded that the states implement similar as well as different support activities for 
the children of special needs. The education policy of incorporation education depends 
on the potentialities of economics of the society. Only economically and financially 
developed countries can provide optimal circumstances for a child of development 
problems, at each educational establishment.  

Analyzing Latvia laws and regulations and the actual situation, it is concluded 
that the accessibility of special education is provided for the children of special needs 
at the establishments of special education as well as at the establishments of all–round 
education, anyway in the reality it is not always possible for the pupils to be 
integrated, to provide the incorporative environment.  

Analyzing the suggestions of the 48th Session of International Education 
Conference in Geneva and the situation in Latvia, it is established that within the 
present country development stage, when Latvia is undergoing the difficulties of 
economical character, as the result of which it is not possible to provide satisfactory 
assistance to the children of special needs at the all–round education establishments, 
and the status of pedagogue has fallen catastrophically. If the necessary conditions are 
not provided (to provide optimal support), the incorporation process will be 
mechanical and it can have irreversible consequences.  
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Abstract. Widening of the European Common Market, growing industry world, international 
trade, and travel in the Western countries (EU and the USA) demands real communication 
skills and more effective language teaching and learning. Universities face new thinking 
about the aims and mission of the foreign language teacher’s profession. Increasing 
integration of foreign languages teacher education with the world of business and industry 
leads to modern planning of the study programs: outcomes first, content second. The author 
analyses if the foreign language teacher education programs in Latvia use the traditional or 
modern approaches in the study programs. The gained data can be used for modernizing the 
foreign language teacher education in Latvia.  
Key words: outcomes based education, foreign languages, student teacher education, 
traditional and modern programs. 

Introduction 

Ievads 

In the 20th century, the criterion of good teachers of foreign languages was 
knowledge. Widening of the European Common Market, growing industry world, 
international trade, and travel in the Western countries (EU and the USA) demanded 
real communication skills and more effective language teaching and learning at the 
end of the 20th century. Universities faced new thinking about the aims and mission of 
the foreign language teacher’s profession.  

The modern teachers of the 21st century know not only the subject but also work 
with others, with knowledge, technologies, information and society. Teachers’ mission 
is not only to teach but rather to educate. Teachers need strong social competence and 
values, collaboration with the local and global society paying a lot of attention to 
tolerance, gender equality, environment, and citizenship issues in his/her work. They 
lead the students to the knowledge how to access, construct the knowledge, and create 
new information. They are learners along with the students, as teaching is a learning 
process for the educator.  

The first decade of the 21st century reflects the increasing integration of teacher 
education with the world of business and industry: competitiveness, standards, 
planning outcomes. Teachers are the leaders of changes: they collaborate with other 
teachers and students to promote professional development and the improvement of 
educational services. Teachers are not only transmitters of skills; they also have a 
central role to plan the outcomes and lead the education changes. The new teacher’s 
role brings new ideas about planning the student teacher education programs. 
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Differences between traditional and modern programs 

Tradicionālo un moderno programme atšķirības 

Until 1970s, the traditional approach in foreign languages teacher education 
involved content and subject matter as the basis for program and syllabus planning. 
The student teachers were mostly educated to teach at school and transmit the 
determined knowledge. The programs were planned following the determined teaching 
standards, content based programs and syllabuses, and traditional examinations which 
assessed the reproduction abilities at the end of the study courses.  

Modern teacher education programs educate the student teachers who are able to 
teach at school and who have the knowledge and competences necessary for real life 
and life long learning. The teachers also are the leaders of learning and changes at 
school and community. The average student teacher of foreign languages in American 
University should have studied learning theory, teaching strategies and methods, child 
and adolescent development, use of technology, education of students with special 
needs, science or mathematics etc. The graduate student needs the finished teaching 
practicum of eighteen weeks at school. At the same time the prospective teacher needs 
the leadership abilities. The aim of the study program of Millersville University is to 
educate teachers–decision makers who have the pedagogical knowledge and 
competences. Minnesota University educates teachers and leaders of changes. 
Kentucky University educates teachers–liberators. 

The educators compare the courses in traditional and modern teacher education 
programs. The traditional programs:  

 have separate low credit courses for each of the academic disciplines; 
 pay grater attention mostly to the content of the programs and study 

courses; 
 use mostly extensive verbal activities: lectures, some discussions, questions, 

answers and writing exercises. 
The modern programs:  
 have integrated many credit courses; 
 pay attention not only to the content but also to students’ competences; 
 use not only traditional lectures, questions, answers and writing exercises 

but also role plays, projects, problem solving, presentations (Johnson, 
Dupuis, Musial, Hall, Gollnick, 2002). 

The traditional programs usually mean subject–centered programs which have 
separate courses for each of the academic disciplines. The separate courses program is 
the oldest design in teacher education. There are separated and isolated courses for 
each of the academic disciplines like grammar, lexicology, text analyses, etc. The 
educators use mostly extensive verbal activities: lectures, some discussions, questions, 
answers and writing exercises. There is little attention to the student’s learning needs. 
There are many teacher centered activities in separate course design.  

The modern program starts with the fused courses: a decreased number of 
separate courses that are united into broader discipline courses. The separate 
disciplines like reading, writing, spelling, grammar, speech and literature are combined 
into the subjects called English or Language Arts, Intercultural Communication, etc. 
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The integrated courses allow student teachers acquire better personal learning 
strategies.  

The core courses allow changes in the program design. Greater attention is paid 
to the learner’s social and psychological needs, to their habits and skills. The program 
pays greater attention to social values, culture and learning that can improve living. 
The students acquire not only knowledge but also personal learning strategies for using 
the knowledge.  

In activity courses program the student is in the centre of learning. The program 
is designed only after the students’ needs and interests are assessed. The learners’ 
interests and purposes determine the program. Students and professors plan the 
activities cooperatively. Problem solving becomes the main teaching method. The 
emphasis is on students’ understanding and improving through the process of learning 
(see Figure No. 1).  
 

 
Separate courses for 
each discipline 

Fused courses 
(modules) 

Core courses Activity courses 

 
Figure No. 1. Shift from traditional to modern and integrated program in teacher 

education (Johnson, Dupuis, Musial, Hall, Gollnick, 2002). 
Attēls Nr. 1. Pāreja no tradicionālas uz modernu un integrētu studiju programmu 

skolotāju izglītībā (Johnson, Dupuis, Musial, Hall, Gollnick, 2002). 

Outcome first, content second 

Rezultāts pirmais, saturs otrais 

In modern program, the curriculum designers and professors have a clear focus 
on what they want the students to be able to do successfully. The principles of 
cognitive psychology also stress the idea that how students learn is more important 
than what they learn (Glover, Bruning, 1987). The curriculum must be constructed 
„design down” with the desired exit outcomes first and all instructional plans built 
from there (Spady, Marshall, 1994). Blust also stresses that outcome based education 
(OBE) is where the education institution and community first determine what skills 
and knowledge students should possess at graduation, and only then develop the 
curriculum, strategies and materials to help students achieve those goals, or „exit 
outcomes” (Blust, 1995). 

In the 1980’s and 90’s a part of American and European educators considered 
OBE a new method of teaching that focuses on what the learners can actually do after 
they are taught. The concept about the new teaching method broke the traditional ideas 
about teaching knowledge to learners. Both the American and European educators 
agreed that the outcome–based education is focused on attitudes and feelings, personal 
goals, initiative, and vision, e.g., the whole student (Spady, 1993).  

Subject centered 
traditional 
program 

  
Learner centered 
modern program
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Other educators were convinced that outcomes based education is a new 
educational philosophy or approach that states that education ought to be aimed at 
producing particular educational outcomes: particular, minimum level knowledge and 
abilities. In addition, the goal of the OBE is to cultivate the ability to function 
successfully in life–roles, such as being a consumer, a producer, a citizen, a family 
member, an intimate friend, and a lifelong learner. These roles demanded training of 
higher thinking levels (e.g., creativity, ability to analyze and synthesize information, 
ability to plan and organize tasks (Spady, 1993).  

Outcomes based education changed the focus from content to the student so 
some American researchers named OBE a new paradigm for learning. OBE asked the 
teachers the following questions: a) What do you want the students to learn? b) Why 
do you want them to learn it? c) How can you best help students learn it? d) How will 
you know what they have learnt? (Spady, 1993). 

Both the American and European educators stressed that OBE is a learner–
centered, results–oriented system (Towers, 1996). What we do with our student is not 
that important; what sort of relations we built with and among them becomes very 
important (Sidorkin, 2002). The new learning paradigm reflected the need to divide 
between learner’s knowledge, skills and values. Spady and Marshall stressed that it is 
important  

(1) what the student knows; 
(2) what the student can actually do with what he or she knows; and  
(3) the student's confidence and motivation in carrying out the demonstration 

(Spady, and Marshall 1994). 
Learning outcomes are statements of what is expected that a student will be able 

to do as a result of a learning activity. The outcomes were called “expectations and 
learning goals, standards, concepts, performance expectations, and performance based 
education, objectives, learner processes, learner competences, and “nothing specific” 
(Cramer, 1994).  

Floyd Boschee and Mark Baron described the outcomes as learner–centered, 
future oriented, publicly defined, focused on life skills and contexts (Boschee and 
Baron, 1994). Bluma reflects the term “learning outcomes” as “results of learning”, 
which are referable to the study process in all levels (Blūma, 2000). 

The educators use the term “learning outcomes” to indicate what a learner is 
expected to know, understand and /or be able to demonstrate at the end of a period of 
learning, i.e., the knowledge, skills and abilities named also “competences”. For 
example, Rauhvagers describes the term “learning outcomes” as “obtainable study 
results”, that means the results adjustable mostly for higher education. Study results 
are connected with knowledge, efficiency, skills and competences (Rauhvagers, 2003). 

The educators often use the term “learning outcomes” when meaning learners’ 
competences. In general, competence means aptitude, proficiency, capability, skills, 
and understanding. A competent person is someone with sufficient skills, knowledge, 
and capabilities (Adam, 2004).  

Competencies describe the student’s ability to apply basic and other skills in 
situations that are commonly encountered in everyday life. Competences are described 
by the words the student “knows”, “demonstrates ability”, “explains”, “identifies” 
according to Bloom’s educational objective levels of knowledge (Bloom, 1956). 
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The modern programs pay not so much attention to the input but to output: 
learning outcomes which are expressed in the terms of competences. Learning 
outcomes explain the educators, principals and accreditation commission what the 
student teachers will be able to know, understand or be able to do on successful 
completion of the study program or course. The outcomes make the study programs, 
qualifications and diploma comparable in Europe (Bologna process website, 2007).  

In modern program design, the desired outcome is selected first and the 
curriculum is created to support the intended outcome. The European researchers note 
that learning outcomes help course designers to determine the key principles of the 
course: how components of the syllabus fit and how learning progression is 
incorporated. Clearly expressed learning outcomes in the courses allow the learner to 
see the skills and abilities they should acquire (Adam, 2004).  

The American educators agree that in any planning process, the desired exit 
outcomes of the students must be agreed on first and only then, the appropriate 
instructional plans can be designed (Darling–Hammond, Ancess, Falk, 2004). They 
offer the following scheme for curriculum design:  

1. Determining future conditions. 
2. Deciding about exit outcomes (setting ‘benchmarks’, the skills 

demonstrated by the student, for each level of the programme. Unlike the 
outcomes, the list of benchmarks is different in every level of study). 

3. Reflecting performance indicators. 
4. Designing learning experiences (at the beginning of any class the teachers 

will delineate expectations and outcomes to make the students feel like 
participants in classroom decisions). 

5. Determining instructional strategies.  
6. Documenting/assessing the results. 
Johnson, Dupuis, Musial, Hall, Gollnick offered a similar way in curriculum 

design:  
 Identity desired results 
 Determine acceptable evidence 
 Plan learning experiences and instruction 
 Plan assessment (Johnson, Dupuis, Musial, Hall, Gollnick, 2002).  
Outcomes are oriented, based on descriptions of future conditions so they are 

starting points for the programs. Learning outcomes have applications at the 
international level (for wider recognition and transparency purposes) and national 
levels (for qualification frameworks and quality assurance regimes) (Adam, 2004). 

The call for movement to outcomes is not new in education. In the 1950’s, the 
American educators wrote about the need for teachers to tie objectives to evaluation 
and real life contexts. In the 1960’s, Bloom encouraged educators to specify what 
learning results or outcomes they were trying to accomplish during the lesson (Bloom, 
1956). He proposed to divide the learning outcomes into three broad groups: cognitive 
outcomes, which focus on knowledge, understanding and intellectual or mental skills; 
psychomotor outcomes, which focus on manual or physical skills and affective or 
attitudinal outcomes, which focus on growth in feelings or emotional areas. That is, 
after the training session, the learner should have acquired new skills, knowledge, 
and/or attitudes.  
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According to Bloom, the cognitive outcomes are the best known educational 
ones. They contain the following six educational objective levels of knowledge:  

 Level One (knowledge): repeat, recall, memorize, list 
 Level Two (comprehension): explain, interpret, and paraphrase 
 Level Three (application): apply, model 
 Level Four (analysis): compare, contrast, classify, categorize, derive, model 
 Level Five (synthesis): create, invent, predict, construct, design, imagine, 

improve, produce 
 Level Six (evaluation): judge, select, decide, critique, justify, verify, debate, 

assess, recommend and argue.  

Student teacher programs in Latvia 

Skolotāju sagatavošanas programmas Latvijā  

The author of the dissertation has investigated if the foreign language teacher 
education programs in Latvia use the traditional or modern approaches. There were 
analysed the self assessment reports of Higher Education Institutions A, B, C and 
reports of accreditation commissions (www.aiknc.lv). The aims of the programs reflect 
that the foreign language education face the mixture of the academic and traditional 
craft paradigms (Andersson, 2002). There are the following aims in the teacher 
education programs of Higher Education Institutions A, B, C: 

 to provide the student teachers with the possibility to acquire the teacher’s 
professional qualification which is a bases for beginning the pedagogical 
career; 

 to train highly qualified teachers for Latvia: the teachers who can work at 
the elementary school, basic school and secondary school and who are able 
to continue the studies at master and doctoral levels; 

 to develop the student teacher’s professional education and competences 
which allow them to work successfully in the education which is influenced 
by contemporary communication, competitiveness, information and culture; 
the student teachers will work for Latvia and its people.  

Only one program clearly speaks about the necessary competences and real life 
needs. Other programs educate the student teachers mostly for school. The study 
programs do not reflect the student teacher as a leader and decision maker in Latvia. 
The accreditation commission admits that the study programs do not clearly reflect 
which knowledge and competences the student teachers have to acquire.  

The author analyzed if there is a traditional or modern planning in the programs 
of the Higher Education Institutions A, B, C. The self assessment reports show that the 
programs of all three education institutions are planned according to the General 
Teacher Education Standard of Latvia. There is no foreign language student teacher’s 
standard or guidelines so the teacher education programs follow the general teacher 
education standard which is more content than competence oriented. 

Program C offers many separated and isolated courses for each of the academic 
disciplines like grammar, lexicology, and text analyses. Programs A and B offer not 
only separated but also interdisciplinary courses with more credits. Program A offers 
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not only major but also different minors for the student teachers of foreign languages. 
Program C offers only major for student teachers.  

The surveyed lecturers admit that they firstly plan the course contents; only 
secondly the necessary student teachers’ knowledge and skills and assessment. It 
means that there is mostly a traditional planning and a lot of attention to input in 
student teachers education of Latvia. 

However, the reports of the Accreditation Commission of Latvia reflect that the 
foreign language teacher education programs have started the shift to modern teacher 
education: 

 there are integrated courses with more credits; 
 lecturers use many interactive methods (projects, analyses of the situations, 

debate etc.); 
 programs A, B and C belong to the first cycle; 
 analyses of the programs prove that the courses have credits.  
The first attempts to change the planning of the study programs appeared in some 

teacher education institutions around 2005. For example, the Faculty of Pedagogy at 
the University of Latvia had started to develop the foreign languages teacher education 
study programs according to the principles of outcomes based education that firstly 
demands identifying the expected results, determining acceptable evidence, and only 
secondly planning instructions and assessment. Other higher education institutions of 
Latvia mostly have not started implementing the new outcomes based approach in 
their teacher education study programs. Slow shift to learning outcomes makes the 
teacher education curriculum rather theoretical, content–oriented and even 
authoritarian (Geske, Grīnfelds, Kangro, Zaķis, 2003). 

Conclusions and proposals 

Secinājumi un ieteikumi 

The foreign language teacher education programs of Latvia mostly use the 
traditional approach in foreign languages teacher education programs and their 
planning. A lot of attention is paid to input in student teachers education. However, the 
programs have already started the slow shift to modern approach in teacher education.  

The first decade of the 21st century has faced the increasing integration of 
teacher education with the world of business and industry: competitiveness, 
accountability, costs, outcomes and competences. Western countries had more than 30 
years for implementing the learning outcomes in foreign language teacher education. 
Latvia has to renew the teacher education programs much faster if it wants to become 
a competitive partner in the new world. 

It is necessary to make a faster shift from traditional to modern programs by 
changing the way of planning: the desired exit outcomes first and all instructional 
plans built from there. The modern planning decreases the number of separate courses 
and unites them into broader integrated courses which allow student teachers acquire 
better personal learning strategies. Modern programs pay greater attention to the 
foreign language student teachers’ social and psychological needs, social values, 
culture and learning that can improve living and leadership abilities. The modern 
programs and outcomes based planning allow educating the teachers who are not only 
transmitters of knowledge; they also are the leaders of the reform in education. 
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Kopsavilkums 

Summary 

Līdz 1970. gadiem Rietumvalstu izglītības sistēmā dominēja uz skolotāju un 
izglītības programmu saturu vērsta tradicionāla pieeja un studiju programmu 
plānošana, kad par vissvarīgāko faktoru tika izvirzīts studiju programmas saturs un 
apgūto zināšanu apjoms. Topošie skolotāji gatavojās darbam tikai skolā. Svešvalodu 
skolotājs bija zināšanu sniedzējs un citu cilvēku (piemēram, izglītības politikas 
veidotāju) ideju īstenotājs attiecībā uz mācību plānu, kursa saturu, metodiku un 
mācīšanu. Studiju programmā par pamatu tika ņemts skolotāja standarts, noteikti 
programmās mērķi, saturs, kā arī paredzamie pārbaudījumi atsevišķos kursos un 
noslēguma eksāmeni.  

Eiropas kopējais tirgus, augošā rūpniecība un starptautiskā tirdzniecība, kā arī 
nepieciešamība kontaktēties ar partneriem Amerikā un Eiropā veicināja svešvalodu 
apgūšanu. 21. gadsimts mainīja daudzus sabiedrības priekšstatus par svešvalodu 
skolotāja profesiju un skolotāju izglītības programmu saturu. Mainījās svešvalodu 
teorijas par valodu mācīšanu un mācīšanos, kā arī skolotāju profesionālās zināšanas. 
Skolotāju izglītības programmās tika ieviesti komercializācijas principi, kas veicināja 
uz studiju rezultātiem balstītu modernu studiju programmu izveidi un plānošanu. Tas 
nozīmē, ka vispirms tiek plānoti studiju rezultāti, tikai pēc tam kursu saturs. 
Mūsdienīgās studiju programmās uzsvars nav tikai uz programmas saturu, bet arī uz 
studiju rezultātiem un topošā skolotāja kompetencēm. Mūsdienīgās studiju 
programmās katra augstskola un universitāte vispirms plāno studiju programmas 
mērķus un uzdevumus, sasniedzamos studiju rezultātus (kas studentam jāzina, jāsaprot 
un/vai jāprot uzrādīt studiju kursa un programmas noslēgumā), tikai pēc tam nosaka 
kursu saturu un kompetenču novērtējumu.  

Autore analizē, vai svešvalodu skolotāju studiju programmas Latvijā var tikt 
uzskatītas par modernām. Iegūtie dati var tikt izmantoti svešvalodu skolotāju izglītības 
programmu modernizēšanai.  

Atslēgas vārdi: uz studiju rezultātiem balstīta izglītība, svešvalodas, skolotāju 
izglītība, tradicionālas un modernas studiju programmas. 
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Abstract. The article is based on Kadushin A., 1992; Taibbi R., 1995; Hess A.K., 1987; 
Rodžerss M.E., 2001; Virginia P. Robinson, 1936; Daniel Harkness, Harriet Hensley, 1991; 
Hess A.K., 1987; Zong S., 1997; Eriksons E., 1998, Peins M. 2000, Meskons M., Alberts M., 
Hedouri F., Mitina L., 2002; Greisler K.A., Hege M., 1999; Šiļņeva, L. 2002, 2006; Plaude I., 
2003; Salītes, I. & Piperes A. (2006, 2008) a Norwegian philosopher Ness, Ā., 2001, 2004, 
Ļežepjokova, M. 2007 and nowadays a very differently evaluated philosopher Osho (1999, 
2007) and solution search of philosophic views of author’s promotion work. 
The work provides the insight into the professional work of a social pedagogue, which is 
based on instrumental, reflexive and social competences, as well as a social pedagogue’s own 
philosophy and supervision or professional consultation. 
The article depicts the philosophic and another scientific and publicity research, professional 
and own experience. 
Keywords: Professional competence of a social pedagogue, social competence, personal 
philosophy, supervision or professional consultation, essay. 
 

Ievads 

Introduction 

Daudzi nereflektē par savu dzīvi un esību, vai arī sāk to darīt par vēlu. Savas 
dzīves filozofijai jābūt katra cilvēka darbības, vēl jo vairāk, profesionālās darbības 
pamatā.  

Gan objektīvu, gan subjektīvu iemeslu dēļ, daļai cilvēku pastāv zināma pretruna 
starp pārliecību un darbību, kas rada grūtības pedagoģiskajā, sociālpedagoģiskajā 
praksē īstenot teorētiskos uzstādījumus, kuri postulēti normatīvajos dokumentos. Tieši 
pamatos jeb filozofiskajos uzstādījumos, kuri nereti ir ideālāki, par iespējām tos 
realizēt, vai tieši otrādi – praktiskā darbība – nereti ir soli priekšā kādām normām, 
kuras vēl tikai jāpamato un jāievieš teorētiskajos dokumentos, pastāv zināmas 
pretrunas. Diemžēl šīs pretrunas ir reālās pedagoģiskās, sociālpedagoģiskās prakses 
ikdiena, kur profesionālim ik uz soļa ir jāsaskaras ar tā saucamajām „ētiskajām 
dilemmām” un jāpieņem atbildīgi lēmumi. 

Pētījums un filozofiskās atziņas balstās uz autores iegūto pieredzi 27 gados 
pedagoģiskajā darbā, 5 gados praktiskajā sociālajā darbā un 5 gados lektores darbā gan 
SDSPA „Attīstība”, gan Rēzeknes Augstskolā, strādājot vairākās programmās, tostarp 
programmā „Sociālais pedagogs”.  
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Ieskats teorētiskā pētījuma zinātniskās nostādnēs 

Insight into the theoretical framework of scientific research 

Veicot zinātnisku pētījumu promocijas darba „Topošā sociālā pedagoga 
profesionālās kompetences un identitātes veidošana ar supervīziju jeb profesionālo 
konsultāciju nodrošinātā studiju procesā” ietvaros, autore ir definējusi problēmas, 
kurām tiek meklēts teorētiskais un arī praktiskais risinājums. 

 Pirmkārt, teorijas un prakses vienotības nodrošinājuma problēmas. 
Mūsdienās ir aktuāls sociālās pedagoģijas kā samērā jaunas zinātnes un prakses 

jomas stiprināšanas aspekts caur atbilstošu laika prasībām studiju procesu, kurā 
topošais students – sociālais pedagogs iegūst zināšanas, ir nodrošināts ar supervīziju 
(profesionālo konsultāciju) studiju un pēcdiploma prakses laikā, veidojot un stiprinot 
viņa profesionālo identitāti un profesionālo kompetenci, tādējādi nodrošinot teorijas un 
prakses vienotību. 

 Otrkārt, tiks sniegts ieguldījums zinātniskā pamatojuma nodrošinājumam. 
Ar supervīziju (profesionālo konsultāciju) nodrošināts izglītojamo studiju 
process, profesionālo gaitu sākums un tā tiešā vai netiešā saikne ar 
studējošo profesionālās identitātes un profesionālās kompetences 
veidošanos un stiprināšanu pedagoģijas zinātnē Latvijā ir maz pētīts 
jautājums. 

 Treškārt, veiktais zinātniskais pamatojums veicinās pieņemt praktiskus 
lēmumus attiecībā uz izglītības procesa nodrošinājumu. 

Izvirzītās hipotēzes: 
1. Studējošo sociālo pedagogu profesionālā identitāte un profesionālā 

kompetence veidojas, ja studiju process un tajā skaitā mācību prakses ir 
nodrošinātas ar supervīziju (profesionālo konsultāciju) priekšmetu bloku 
apgūšanā, pirmsdiploma praksēs, tādējādi panākot teorijas un prakses 
vienotību. 

2. Topošais sociālais pedagogs apzinās supervīzijas būtību, nepieciešamību 
studiju procesā un kā neatņemamu praktiskās darbības sastāvdaļu, uzsākot 
profesionālo darbību profesionālās identitātes un profesionālās 
kompetences veidošanā un stiprināšanā. 

Supervīzijas mērķis mācīt, izglītot un vadīt, novērtēt supervīzējamos, netieši 
sekmējot pakalpojuma kvalitātes līmeni caur saviem supervīzējamajiem (Kadushin A,. 
1992; Taibbi R., 1995; Hess A.K., 1987; Rodžerss M.E., 2001). Pēc saturiskās būtības 
supervīzija ir domāta, lai dotu sociālā darba speciālistam, arī sociālajam pedagogam, 
iespēju veikt savus profesionālos pienākumus un veikt tos savstarpēji saskaņoti, turklāt 
tas ļauj darbiniekiem, pastiprināti izmantojot savu profesionālo identitāti, uzlabot 
sociālā darba uzdevumu izpildi, tādējādi atvieglojot sociālā darba praktisko pusi un 
paaugstinot tās līmeni vairākās jomās (Louis Lowy, 1983; Rodžerss M.E., 2001)). 
Daudzās supervīzijas definīcijās tiek akcentēts supervīzijas izglītojošais aspekts 
(Encyklopedia of Social Work; Virginia P.Robinson, 1936; Daniel Harkness, Harriet 
Hensley, 1991; Hess A.K., 1987; Havkins, P. & Šonets, R. 2002, Sociālā darba 
terminoloģijas vārdnīca, 2000). 
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P.Havkins un R.Šonets Havkins, P. & Šonets, R. 2002, izceļot supervīzijas 
definīcijās izglītojošo, jeb formatīvo funkciju, attiecina to uz prasmju, izpratnes un 
spēju attīstīšanu supervīzējamajos.  

Sonja Zonga (Zong S., 1997) uzsver, ka patstāvīga profesionāla attīstība ir 
obligāts standarts mūsdienu profesionālajiem darbiniekiem un ka supervīziju var 
uzskatīt par vienu no metodēm, kas nodod tālāk profesionālas zināšanas, iemaņas un 
vērtības. Tas pārliecinoši pamato supervīzijas implementēšanas nepieciešamību 
studējošo sociālo pedagogu izglītības procesā. Rietumu un austrumu zinātnieki 
kompetenci apskata kā integratīvu jēdzienu, izdalot tajā dažādus apguves un 
izpausmes līmeņus (Meskons M., Alberts M., Hedouri F., Mitina L., 2002), savukārt, 
pedagoģijā un sociālajā pedagoģijā profesionālās kvalifikācijas pamatā tiek minētas 
galvenokārt trīs kompetences: instrumentālā, refleksīvā un sociālā kompetence 
(Greisler K.A., Hege M., 1999; Plaude I., 2003). 

Sociālajā pedagoģijā profesionālās kvalifikācijas pamatā ir trīs kompetences: 
instrumentālā, refleksīvā un sociālā kompetence (Geisler K.E., Hege M, 1992). 
Koncepcijas, metodes, darba pieejas un virzieni jāapgūst, lai sasniegtu nepieciešamo 
profesionālo kompetenci. Tās jāapgūst, lai konkrētā situācijā veiksmīgi risinātu darba 
uzdevumus (Plaude I., 2003). 

Instrumentālā kompetence ir apgūstama studiju procesā, nostiprināma 
pirmsdiploma praksēs, bet refleksīvās un sociālās kompetences apgūšanai, kurai ir 
tiešs sakars ar profesionālo identitāti un kompetenci, nepietiek ar akadēmiskajām 
studijām, tā tiek pilnveidota ar supervīziju jeb profesionālo konsultatīvo atbalstu 
nodrošinātā praksē, kas atbilst vispārpieņemtai visaptverošas sociālā darba prakses 
koncepcijai (Plaude, I., 2003.). 

Runājot par sociālā pedagoga profesionālās identitātes problemātiku sociālā 
darba speciālistu kontekstā, autore atsaucas uz SDSPA „Attīstība” rektori (tagad jau 
bijušo) profesori Lidiju Šiļņevu (Šiļņeva, L. 2002). Diskutējot par sociālā darbinieka 
un sociālā pedagoga profesionālās identitātes problēmām, atzina, ka sabiedrībā pastāv 
grūtības atšķirt kompetences robežas sociālo darbinieku, sociālo pedagogu un citu 
sociālā darba speciālistu vidū. Jāatzīst, ka situācija nav mainījusies, bet kļuvusi 
sarežģītāka, jo grūtības atšķirt dažādu sociālā darba speciālistu, tai skaitā sociālo 
pedagogu kompetences ir novērojamas ne tikai no citu profesionāļu puses, bet arī pašu 
sociālā darba profesionāļu starpā. 2008.gada jūlija mēnesī sociālā darba specialitāšu 
problemātika, tai skaitā profesionālās identitātes, profesionālās kompetences un sociālā 
darba speciālistu attiecību rakstura jautājumi bija centrālā tēma kārtējā 1 gada jubilejas 
Sociālo darbinieku biedrības (SDB) tikšanās reizē. (Lāss, I. 2008) 

Dažādu sociālā darba speciālistu atšķirīgo profesionālo uzdevumu neizpratne 
pastāv arī no darba devēju (pašvaldības deputāti un politiskie vadītāji) puses, proti, no 
sociālā darbinieka nereti tiek sagaidīta tikai pabalstu piešķiršana un vecu cilvēku 
aprūpe, no sociālā pedagoga skolā gaida glābēja, ugunsdzēsēja funkciju veikšanu 
ekstremālās situācijās. Ir acīmredzams, ka pastāv normatīvajos aktos noteikto 
uzdevumu un pienākumu piemērošanas problēmas praksē. Tādējādi veidojas situācija, 
kad atšķirīgas, neskaidras un reizēm pilnīgi nepamatotas gaidas pret sociālo pedagogu 
, sociālo darbinieku ir citiem sociālā darba speciālistiem , darba devējiem pašvaldībās, 
sabiedrības locekļiem (t.sk. medijiem) un dažādu citu profesiju pārstāvjiem (ārstiem, 
pedagogiem, policistiem, ierēdņiem u.c.). (Moors, M. 2007) 
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Sabiedriskā telpā ir aktualizējusies diskusija par profesionāliem nosaukumiem, 
proti, sociālais pedagogs – t.i. pedagogs vai sociālais darbinieks, vēl lielākas 
neskaidrības ir ar nosaukumiem sociālā darba organizators un sociālā darba speciālists, 
jo klientu un sabiedrības locekļu izpratne un profesionāļu ieliktā jēga šajos 
nosaukumos nesakrīt.  

Tātad jārunā arī par to, ka daudz neskaidrības un valodas neprecizitāšu ir pašos 
nosaukumos. Sociālā darba prakses profesionālajā telpā briest nopietni priekšlikumi 
veikt izmaiņas gan profesiju klasifikatorā, gan profesiju standartā, gan citos 
normatīvajos aktos, lai sakārtotu normatīvo bāzi atbilstoši praksei un sociālā darba 
attīstības perspektīvām Lāss, I. 2008)  

Profesionālās identitātes jēdziens ir daudzšķautnains, sevišķi to attiecinot uz 
sociālā pedagoga profesiju, arī profesijas leģitīmā identitāte, kā tas tika apskatīts 
iepriekš, ir neskaidra un neviennozīmīga. Ir būtiski pievērsties jēdzienu skaidrojumam. 
Ar profesiju visbiežāk tiek saprasta indivīdu pastāvīga nodarbošanās, kuras pamatā 
tiek izmantotas noteiktas iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskas iemaņas, tās kalpo 
par galveno cilvēka ienākumu avotu. (Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca, 2000) 

Jēdziens identitāte tiek skaidrots kā Es stabilitātes un nepārtrauktības sajūta, kas 
saglabājas, neraugoties uz vides pārmaiņām. Identitāte ir piederības izjūta, atbilde uz 
jautājumu, kas es esmu? Identitāte sāk veidoties agrā bērnībā. Personības psiholoģijā 
identitātes jēdzienu ieviesa amerikāņu psihologs Eriksons, E. (Eriksons, E.H. 1998) 
Sociālā darba terminoloģijas vārdnīcā tiek atzīmēts, ka sociālajā darbā tiek diskutēts 
par profesijas identitāti. (2000) Saliekot kopā šos divus jēdzienus var pievērsties 
sociālā pedagoga profesionālās identitātes skaidrojumam. Pieņemot, ka profesionālās 
identitātes jēdziens un tā būtība ir veidojusies no augstākminēto divu elementu – 
identitātes un profesijas – savstarpējās mijiedarbības, rodas grūtības sniegt 
viennozīmīgu profesionālās identitātes definīciju. Neskatoties uz to, var izdalīt dažus 
faktorus, kas ietekmē profesionālās identitātes būtību: zināma profesionāla neatkarība 
lēmumu pieņemšanā, profesionalitāte un atbildība par pieņemtajiem lēmumiem. 

Kā norāda Peins, M. (Peins, M. 2000) identitāte veidojas gan no pašu darbinieku, 
gan sabiedrības vērtējuma un izpratnes, kur loma ir arī valsts varai, kas ir profesijas 
normatīvā regulējuma radītāja. Tādējādi sociālā pedagoga profesijas identitāti ietekmē: 

o Sociālā darba prakse un sociālā darba profesijas pārstāvji; 
o Sociālā darba izglītības sistēma; 
o Citu palīdzošo profesiju pārstāvji; 
o Profesijas normatīvais regulējums; 
o Sabiedrības izpratne un attieksme pret sociālā darbinieka profesiju. 
Augstākās izglītības sfēras mērķis ir ne tikai teorētisko zināšanu un prasmju 

veidošana izglītības ieguves procesā, bet arī personības eksistencionālā un funkcionālā 
„Es” tēla veidošanās. Tāpēc par vienu no profesionālās sagatavotības izvērtēšanas 
kritērijiem izvirzās profesionālās identitātes sasniegšana, kas izpaužas kā 
pašnoteikšanās personības paradigmālajā, instrumentālajā un situatīvajā līmenī, kā arī 
profesionālās tehnoloģijas instrumentu un profesionālās terminoloģijas apguvē un 
profesijai atbilstošo personības īpašību pilnveidē. Augsti kvalificētas radošas 
personības tapšanu par augsti kvalificētu profesionāli var uzskatīt par pabeigtu, ja 
personība ir pašintegrēšanās procesā ieguvusi profesionālo identitāti. Tas nozīmē:  
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 ir sasniegts atbilstošs personiskais, paradigmālais, instrumentālais un 
situatīvais pašnoteikšanās līmenis (t.i. iegūta sociālā pedagoga profesionālā 
pieredze); 

 topošais sociālais pedagogs izglītības ieguves procesā ir integrējies 
profesionālajā vidē (sociālais pedagogs spēj mijiedarboties ar profesionālo 
vidi, prot veidot produktīvus kontaktus); 

 izveidojusies sevis kā sociālā pedagoga pašapziņa. 
Pamatojot izvēlētās promocijas darba tēmas aktualitāti, jāatzīmē, ka mūsdienu 

zinātniskajā literatūrā nav pietiekami dziļi un precīzi iztirzāta ar identitātes ģenēzi 
saistītā problemātika, bet profesionālās identitātes problemātika vispār ir maz pētīta.  

Izpētītās atziņas atklāj mijsakarības topošo sociālo pedagogu izglītībā, 
konsultatīvā atbalstā un profesionālā sagatavotībā, uzsākot patstāvīgu darbību 
izvēlētajā profesijā. Supervīzija kā metode topošo sociālo pedagogu izglītībā Latvijā 
joprojām ir novatoriska pieeja, tiek pielietota pēc autores pieredzes studējot un 
pasniedzot vienā no augstskolām Latvijā – Sociālā darba un sociālās pedagoģijas 
augstskolā „Attīstība”, kur tā ir implementēta izglītības moduļos, pimsdiploma 
praksēs, studiju un kvalifikācijas darbu vadīšanā. Tā ir labā prakse, kas adaptēta no 
ārzemēm un apliecinājusi savu efektivitāti.  

Rēzeknes Augstskolā programmas „Sociālais pedagogs” ietvaros studentiem tiek 
piedāvāts kurss „Supervīzija sociālajā pedagoģijā”, kas sniedz ne tikai teorētiskās 
zināšanas, bet ir fokusēts uz praktiskajām nodarbībām – individuālajām un grupas 
sesijām, tādējādi veidojot studentiem izpratni un vajadzību pēc supervīzijas 
pakalpojuma. studijās un profesionālajā darbībā (skat. Rēzeknes Augstskolas Latvijā 
mājas lapu: http://www.ru.lv). Pašreiz promocijas darba ietvaros tiek veikti pētījumi 
tās ieviešanai Rēzeknes Augstskolā studiju procesa nodrošinājumam, lai reāli mazinātu 
plaisu starp teoriju un praksi. 
Autores personiskās izglītības filozofijas centrā ir 

 ideja „pastāvīgās pilnveidošanās tieksmē un reālā darbībā (semināri, 
konferences, studijas, pašmācība utt.) nepazaudēt jēgu pašai 
pilnveidošanai” jeb „meklējot, nepazaudēt sevi”. Pagaidām šo līdzsvaru 
nodrošina saudzīga tuvināšanās austrumu filozofijām, dažādām skolām un 
garīgajām praksēm; 

 garīguma meklējumi un galvenā atziņa: ar cieņu izturēties pret citu cilvēku 
garīgajiem meklējumiem „Mēs cits citam esam svētceļnieki, kas pa 
dažādiem ceļiem cauri grūtībām dodas uz vienu un to pašu tikšanos” 
(Antuāns de Sent–Ekziperī). 

Patreizējai autores izpratnei par izglītības ideālu/mērķi vielu pārdomām dod 
Starptautiskās Cilvēka un dabas drošības zinātnes akadēmijas akadēmiķa, kulturologa 
un filozofa, starptautiskās kustības un „Cilvēka ekoloģijas” skolas dibinātāja Mihaila 
Ļežepjokova atziņas un ideja ieviest dziļu reformu izglītības sistēmā, mainot 
priekšstatu par ideālu skolu (Mistērija, 2007) 

Akadēmiķa pārliecība, pirmkārt, ir nepieciešamībā mainīt domāšanu, attīstīt 
spējas saskatīt jaunās tendences, uz kurām jābalstās nākotnes sabiedrībai. 

Otrkārt, jāmaina pamatnostādne, izglītība visupirms ir iemaņa mācīties. Tātad 
skolai tas ir jānodrošina. Šī zinātnieka atziņa sasaucas ar kāda dokumenta atziņām. 
UNESCO starptautiskās komisijas nākotnes izglītības meta „Izglītība 21.gadsimtā” 
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ziņojumā” www.liis.lv (25.03.2004) tiek norādīts: „Ja līdz šim izglītība tika uzskatīta 
par procesu, kas ļauj sasniegt noteiktus mērķus (prasmes, spējas vai ekonomisko 
potenciālu), tad pašreiz dominē viedoklis, kas uzsver – mācīšanos būt, kas sevī iekļauj: 

 mācīšanos zināt – iegūt sapratnes līdzekļus,  
 mācīšanos darīt – spēju radoši sadarboties ar apkārtējo pasauli un  
 mācīšanos dzīvot kopā – piedaloties un sadarbojoties ar citiem cilvēkiem 

visās cilvēkdarbības jomās”.  
Saistībā ar iepriekšējo jāmin, ka akadēmiķis Ļežepjokovs (Mistērija, 2007) ar 

nožēlu konstatē, ka sabiedrība kopumā šo iemaņu mācīties ir zaudējusi, jo ļoti ilgi 
cilvēkiem netika mācīts tas, kas viņus interesētu,– cilvēku kā sistēmu interesē pārējo 
sistēmu kopsakarības, bet ne atsevišķi priekšmeti (autores piezīme). 

Treškārt, sabiedrībai kopumā, sākot ar vecākiem nepieciešams mācīties pašam un 
mācīt bērnus uzņemties atbildību. Atbildību par sevi, saviem lēmumiem un rīcību, par 
visu dzīvo apkārt mums. 

Ceturtkārt, autorei ļoti pieņemams ir akadēmiķa skats uz garīguma mācīšanu, ko 
viņš tver daudz plašāk, viņaprāt, garīgums ir māka nevis patērēt, bet radīt, atveidot, un 
tā pamatā ir talantu izmantošana, kuri no dabas cilvēkam ir doti, kurus jāpielieto, 
izmantojot visas savas zināšanas  

Akadēmiķa Ļežepjokova atziņas, autoresprāt, sasaucas ar mūsdienu filozofa 
mistiķa Ošo (Osho1999, 2007) atziņām par jaunradi. Proti, mūsdienās situācija ir krasi 
mainījusies. Šodienas pasaulē spēja radoši atsaukties jauniem izaicinājumiem tiek 
gaidīta no katra – no iestāžu vadītājiem un apzinīgām mājsaimniecēm. Šīs teorijas 
radīja lielu interesi, lai arī daudzām atziņām autore nepiekrīt, vai precīzāk – nav gatava 
tās vēl pieņemt. 

Ideālā variantā izglītības produkts (mūsdienu patērētāju sabiedrības valodā 
runājot) būtu cilvēks ar cieņas pilnu attieksmi un atbildību pret visu un spējīgs uz 
jaunradi, uzskatām, ka ir utopisks. 

Filozofiskās pieejas promocijas darba tālākai attīstībai pamatosies uz 
teorētiskām nostādnēm (Salīte, I. 2008) un autores iekšējo loģiku (tātad filozofisko 
matricu), izmantojot sekojošas pieejas: 

 Pragmatisma pieeja (sakrīt autores filozofijas teorētiskie uzskati ar 
personīgo praktisko pedagoģisko darbību), kuras pamatā ir procesu izpēte, 
ievirze, lai vislabāk sasniegtu vēlamos mērķus. Viens no akcentiem ir 
godpilna attieksme pret tradicionālo gan domāšanas, gan darbības aspektā, 
un saskaņā ar mūsdienu cilvēciskajām vajadzībām, šo procesu korekcija un 
rekonstrukcija. (promocijas darba aspektā – studiju procesa rekonstrukcija 
atbilstoši mūsdienu prakses vajadzībām). Pragmatisma pieejā piesaista arī 
ideja par izpratnes un saprātīgas darbības veidošanas nepieciešamību, par 
problēmu risināšanā balstītu mācīšanās veidu un, atkal promocijas darba 
kontekstā – ar supervīziju nodrošināts studējošo izglītības process veicinās 
sociālo pedagogu izglītošanu par sociāli aktīviem cilvēkiem, kas spēs aktīvi 
piedalīties sabiedrības dzīvē un aktīvi to arī ietekmēt. 

 Biheiviorisma pieeja pētījumā ir otra svarīgākā, jo, lai arī biheivioristu 
tehnikas pēc būtības vairāk piemērojamas izglītošanas sākumposmā, ideja, 
ka izglītības mērķi ir sasniedzami, pirmkārt, ar pārdomātu, sistemātisku un 
jēgpilnu stimulāciju, otrkārt, ar prasmīgi un mūsdienīgi aprīkotu un 
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organizētu mācību vidi, ir ļoti pieņemama promocijas darba kontekstā. 
Efektīvas mācību vides topošo sociālo pedagogu studiju procesā 
nodrošinājums ir viens no promocijas darba praktiskā pielietojuma 
mērķiem. Šīs pieejas ietvaros būtisks uzsvars uz pedagoga lomu,– gan kā 
personības, gan kā profesionāļa, jo supervīzijas implementēšana studiju 
procesā nav pašmērķis, bet vērsta uz sociālā pedagoga identitātes un 
profesionālās kompetences veidošanu, kas speciālistu turpmākajā 
profesionālajā darbībā tendēs uz tādas vides organizēšanu, kas veicinās 
personu (klientu) veiksmīgu socializācijas un resocializācijas procesa 
nodrošinājumu. 

 Lai arī rekonstrukcionisma idejas, ierindojās, pildot doktora studiju kursa 
ietvaros anketu, tikai trešajā vietā, pēc nozīmes autore tās liktu pirmajā, jo: 
 pirmkārt, arī šeit sakrita autores filozofijas teorētiskie uzskati ar 

praktisko pedagoģisko darbību; 
 otrkārt, pamatidejas – viss plūst un mainās un cilvēkam jāmāk dzīvot 

ar perspektīvu nākotnē, kas balstās uz augstākām nemainīgām 
vērtībām – patiesību, taisnīgumu, brālību. 

Šīs pamatidejas autorei ir tuvas, jo personīgās filozofijas teorētiskās 
pamatnostādnes aktīvi tiek meklētas austrumu filozofijā un eksistenciālismā. Viena no 
galvenajām nostādnēm jeb patiesībām par cilvēku, autores izpratnē, ir sekojošā 
apgalvojumā „cilvēks ir ne tikai domājoša, bet arī jūtoša būtne”. 

Materiāls diskusijai 

Autores filozofiskās pārdomas ir izteiktas nepublicētā materiālā– esejā „Ko es 
ieraudzīju Āre Ness grāmatā „Dzīves filozofija. Pārdomas par jūtām un prātu” 
(Ness, Ā., 2004) vairāk nekā līdz šim?” Ieskatam un diskusijai dažas atziņas no esejas:  

 Āre Ness ir dziļās ekoloģijas kustības dibinātājs. Dziļā ekoloģija ir 
sistēmisks skatījums uz pasaules problēmām, apvienojot domāšanas, sajūtu, 
garīguma un darbības aspektus. Tā piedāvā pāreju no individuālisma, kas ir 
raksturīga Rietumu kultūrām, uz sevis apzināšanos kā Zemes daļu. 
Visvairāk šajā uzskatu sistēmā piesaista tieši tas, ka dziļā ekoloģija veicina 
dziļāku saikni ar dzīvi, kur ekoloģija tiek aplūkota ne tikai kā „eksistējoša 
kaut kur”, bet arī kā daļa no veseluma, kurā arī cilvēks spēlē noteiktu lomu. 

 Pašreiz, dziļās ekoloģiskās krīzes, ekonomiskās krīzes utt. laikā, ļoti būtiska 
viena no dziļās ekoloģijas pieejām, sevis apzināšanās kā daļu no Dzīvās 
Zemes un sevišķi personības lomas apzināšanās Planētas aizsardzībā. Šajā 
pieejā personība ir ieinteresētā puse, kas apzinās savu saikni ar apkārtējo 
pasauli, izprot, ka ir daļa no tās, nevis vienkārši vērotājs no malas. 
Pedagogiem, sociālajiem pedagogiem zināmā sistēmteorija ir tieši tā 
centrālā ideja, kas aplūko pasauli „sistēmu valodā”. Dzīvajām sistēmām 
piemīt īpašība uzturēt līdzsvaru, adaptēties un attīstīties laikā. Pēc referāta 
autores domām, tieši pārdomas grāmatā „Dzīves filozofija” sniedz jaunu 
ieskatu par jūtām un prātu kā mehānismu šī līdzsvara un harmonijas 
uzturēšanai. Pārdomas ir kontekstā ar autora veidoto ekozofijas sistēmu, jo 
ekoloģijas zinātne pati par sevi nedod atbildes uz jautājumiem kā mums 
jādzīvo, šim nolūkam ir nepieciešama ekoloģiska gudrība un tieši dziļā 
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ekoloģiskā kustība to veido. Neesot līdzsvarā un harmonijā pašam ar sevi, 
sociālais pedagogs nevar sniegt kvalitatīvu palīdzību saviem klientiem.  

 Āre Ness runā par jūtu izšķirošo lomu, nosakot cilvēka domas un rīcību. 
Šķiet, tā ir viena no svarīgākām idejām jeb atskārsmēm Āre Ness dzīves 
filozofijā. Fascinē tieši tas, ka šī cilvēka dzīves filozofija nav pretrunā, bet 
tieši otrādi, ar to, ko filozofs pārliecināti dara un darot aizrauj citus. 
Domājam, ka viņam brīnišķīgi izdodas realizēt vienu no savām atziņām – 
dzīvē justies kā mājās – ar to saprotot gribēt un vēlēties aktīvi piedalīties 
dzīvē. Nereti tieši tur ir daudzu cilvēku galvenā pretruna – vēlme dzīvot 
labklājībā un drošībā un vienlaicīgi uzvesties tā it kā vērotājam no malas,– 
kādam citam tā dzīve ir jāsakārto, uzdodot pareizos dziļos jautājumus un 
rodot atbildes uz tiem un galvenais rīkojoties un nesot par to atbildību. (..) 

Būtiski augstākminētā kopsakarībā, katram cilvēkam – pedagogam, sociālajam 
pedagogam, utt. – jāprot atbildēt uz jautājumu, kam viņš tic pasaulē, cilvēkos? Kas 
pasaulē, sabiedrībā un cilvēkos ir galvenais, kas virza visu pasauli uz priekšu? Autorei 
ir pieņemama profesores Salītes I. (Salīte, I. 2008) pārliecība, ka daudzās atsevišķu 
cilvēku, sabiedrību problēmas meklējamas antropocentriskajā skatījumā uz dzīvi  

Secinājumi 

1. Rakstā sniegtais ieskats teorētiķu atziņās atklāj mijsakarības starp sociālā 
pedagoga profesionālo darbību, kuras pamatā ir instrumentālā, refleksīvā un 
sociālā kompetence, sociālā pedagoga personīgo filozofiju un supervīziju jeb 
profesionālo konsultāciju.  

2. Jebkura pedagoga, sociālā pedagoga profesionālajai darbībai ir jābalstās uz 
zināmu iekšēju loģiku, pārliecību jeb tā saucamo filozofisko matricu, kas ir 
integratīvs lielums, kas ir vairāk nekā zināšanu kopums, profesionālās 
kompetences un profesionālā pieredze, jo cilvēks ir ne tikai domājoša, bet arī 
jūtoša būtne”. Ja vienlīdz attiecināms gan uz profesionāli, gan uz klientu, kura 
atbalstam, palīdzībai, izglītībai ir domāti profesionāļa pūliņi. 

3. Pamatojoties uz izpēti, var secināt, ka supervīzijas, gan pēc saturiskā ietvara, gan 
pēc praktiskā pielietojuma, iekļaušana topošo sociālo pedagogu studiju procesa 
nodrošinājumam ir viena no iespējām izglītot jauno speciālistu, balstoties ne tikai 
uz viņa prāta vai intelekta spējām. Tā ir iespēja daudz darīt garīguma izaugsmē, 
jo patreizējā izglītības sistēma kopumā nepilda šo uzdevumu. 
 

Kopsavilkums 

Summary 

The article is an integrative view on the social pedagogue professional education 
problems. It depicts the author’s thoughts that are based on the research of philosophic 
and another scientific and publicity literature, as well as professional and own life 
experience. 

The article is created in the framework of “Development of social pedagogue 
professional competences and creation of identity and supervision or professional 
consultation in the study process”. 

The author has defined problems that are to be solved: 
1. The problems of theory and praxis unification. 
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2. Scientific basis for innovations implementation into the study process. On 
supervision or professional consultation based study process, the beginning 
of professional career and its direct or indirect connection with the 
development of professional identity and professional competence of the 
students is an issue that has been researched very little. The research that 
has been done can succeed in making practical decisions in terms of the 
support of the educational process with social pedagogues in Rezekne 
Higher School. 

The theoretical insight given in the article shows the connection between the 
work of a social pedagogue that is based on the instrumental, reflexive and social 
competence, social pedagogue’s personal philosophy and supervision or professional 
consultation. 
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Abstract. In Latvia the synopsis is devoted to the issue concerning neurological and 
psycholinguistic essence in the acquirement of the sign language by children with hearing 
impairments. The influence of Neuro–Linguistic calibrating on children with hearing 
impairments in the process of communication is concerned. 
The structure of speech including a motive, aims activities and an operation is investigated in 
the synopsis. The speech activities are a very specific kind of activities by themselves. If taken 
separately, speaking activities include different types of activities, like active, playing, 
cognitive types of activities.  
Keywords: calibration, children of hearing distribute, cognitive ability, communication, deaf 
sing language, the hearing agnosia, speech contact, speech skill made, non–verbal speech.  
 
Saīsinājumi:  
RS – runas saskarsme (speech contact) 
ZV – zīmju valoda (sing language) 
IR – iekšējā runa (inner speech)  
NS – neverbālā saskarsme (non–verbal contact) 
RD – runas darbība (speech made) 
LNZV – latviešu nedzirdīgo zīmju valoda (the Latvian sign language) 

Ievads  

Introduction 

Komunikācija ir informācijas apmaiņas un savstarpējo attiecību veidošanas 
process. Tā pieder pie cilvēku pamatvajadzībām. „Komunikācija – saskarsme, saziņa, 
divpusējs informācijas apmaiņas process, kura gaitā saņemtā informācija ir saprotama 
abiem tā dalībniekiem” (Bethere D., 2004) Komunikācijas dabiska un sabiedrībā 
vispārpieņemta pamatsistēma ir valoda. Valoda ir cieši saistīta ar sabiedrību, tā mainās 
atkarībā no valodas „nesēja” kultūras un zināšanu līmeņa. 2006.gadā apstiprināta 
„Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām”, tās 2.pants nosaka, ka jēdziens 
„valoda” ietver runas valodas un kodēto zīmju valodas un citas ar runu nesaistītas 
valodas. 

Dzīvojot sabiedrībā, cilvēkiem rodas nepieciešamība sazināties ar citiem 
cilvēkiem, izmantojot dažādas zīmes un citus paņēmienus. Jebkuru mijiedarbību starp 
cilvēkiem sauc par saskarsmi. 
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Runas darbības struktūra 

Structure of speech 

Pēc A.A.Leontjeva teorijas darbības struktūrā ietilpst motīvs, mērķis, darbība, 
operācija (kā darbības izpildes veids). Bez tam, tajā ietilpst personīgās nostādnes un 
darbības rezultāti – „to var izteikt citādi: kad mūsu priekšā notiek konkrēts process, 
ārējais vai iekšējais, – tad no motivācijas puses tas parādās kā cilvēka darbība, bet gan 
kā mērķu pakļaušana – darbības vai sistēmas mērķa darbībai” (Gluhovs V.P., 2005; 
Глухов В.П., 2005) 

Galvenais visam minētajam ir savdabīga kvalitatīva darbība, pēc šīs pazīmes var 
uzskatīt darbības, rotaļas un izzinošo darbību kā patstāvīgu darbības veidu. Tās ir 
dažādas darbības formas. Ārējās un iekšējās darbības formas ir savstarpēji saistītas un 
pāriet cita citā interizācijas un eksterizācijas procesos (Leontjevs A.A., 2005; 
Леонтьев А.А., 2005) 

Runas darbībai piemēro „horizontālo shēmu”, tā ir kā procesa struktūras fāze – 
runas izteices izveide runas darbībai. Tā iekļauj sevī motivācijas posmu un runas 
nodomu veidošanas posmus; orientēšanās, plānošanas realizācijas posmus, un 
visbeidzot, kontroles posmu. Pirmo reizi šādu fāzes traktātu deva Ļ.Vigotskis 
(Ušakova T.N., 2006; Ушакова Т.Н. (2006)  

Valoda rodas kā pamatlīdzeklis runas darbībai un ir neatņemama sastāvdaļa tā 
noteikšanai. Pēc Ļ.Vigotska atziņām izriet, ka ir saistība un vienotība saskarsmē un 
vispārināšanā, kā intelektuālās darbības produkts. Tā arī ir šī būtība. Attiecības un 
saistība RD un saskarsmes darbībai attēlota 1.attēlā.  

 

 
 
 
 
 
 

  1.att. Runas darbības un saskarsmes darbības saistība 
Contact links of speech and communication activities 

 
Pamatojoties uz šo koncepciju var secināt, ka neverbālā saskarsme kopā ar 

iekšējo runu veido runas saskarsmi. Līdz ar to iespējams, ka neverbālā saskarsme un 
iekšējā runa un zīmju valoda veido savdabīgu trīs dimensiju runas saskarsmi pēc šāda 
modeļa (2.att.).  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.att. Trīs dimensiju runas saskarsme 
Three–dimensional speech interface 
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Latviešu nedzirdīgo zīmju valoda 

Latvian Sign Language for Deaf 

Ar LNZV palīdzību ir iespējams veikt informācijas apmaiņu cilvēkiem ar dzirdes 
traucējumiem ikvienā sociālās dzīves sfērā. Zīmju valodu atzīst virkne starptautisku 
dokumentu, piemēram, Eiropas Savienības rezolūcija par zīmju valodām.  

Valoda ir galvenais saziņas līdzeklis sabiedrībā. No pārējiem saziņas līdzekļiem 
tā atšķiras ar vairākām būtiskām pazīmēm:  

1. valoda ir ne tikai sazināšanās līdzeklis, bet arī īstenības atspoguļošanas, 
izziņas, domāšanas līdzeklis apziņas veidošanai; 

2. pārējie kodi radīti uz valodas pamata, valoda ir primāra; 
3. valoda ir universāls saziņas līdzeklis, cilvēks un sabiedrība to izmanto visās 

savās darbības jomās, pārējo kodu lietošana ir ierobežota noteiktā vidē vai 
jomā. 

A. Vorobjovs raksturo – vārds ir zīme, valodas vienība, ko izmanto kā runas un 
saskarsmes līdzekli. Vārds veic divas pamatfunkcijas: 

a) apzīmē jēdzienu, t.i., „signalizē” par kaut kādu priekšmetu vai parādību; 
b) ir runas un saskarsmes līdzeklis (Vorobjovs, 2002). 
Valoda ir zīmju sistēma, bet visbiežāk vārdu un noteikumu sistēma, kam šīs 

zīmes ir pakļautas. Valodas pamatfunkcija – būt par runas un saskarsmes līdzekli. 
Runa – aktīva valoda, valodas realizācijas veids saskarsmē. Runas 

pamatfunkcijas ir šādas: 
a) saskarsmes līdzeklis; 
b) domāšanas apkalpošana; 
c) cilvēces pieredzes uzkrāšana un nodošana tālāk (Gluhovs V. P., 2005; 

Глухов В.П., 2005) 
Cilvēks nevar zaudēt runu apziņu, ja vien nav notikušas patoloģiskās izmaiņas 

galvas smadzeņu vai to garozas darbībā (Kļaviņa, 1997). Runāšana un valodas izpratne 
ir saistītas ar saprātu, apziņu. Šīs divas jomas lielā mērā saistītas no bērna sākotnējās 
intīmās saskarsmes ar vecākiem. Emocionālais faktors ir noteicošais valodas attīstībā 
tieši ģimenē. 

1. tabula 
Bērnu valodas un runas attīstības kvantitatīvās pārmaiņas 

Quantative changes in children’s language and speech development 
 

Vecums 
Aptuvens vārdu 

skaits 
Bērniem ar dzirdes traucējumiem 

Līdz 1 gadu vecumam 10 – 12 vārdu Noris gugināšana, lalināšana 
Līdz 2 gadu vecumam 250 – 300 vārdu Atsevišķu zilbju savienojumi 
Līdz 3 gadu vecumam 800 – 1000 vārdu Atsevišķas zilbes un vārdi 
Līdz 4 gadu vecumam 1000 – 2000 vārdu Atsevišķi vārdi 10 – 15 
Līdz 5 gadu vecumam 2500 – 3000 vārdu Atsevišķi vārdi un vārdu frāzes 
Līdz 6 gadu vecumam Līdz 3500 un vairāk Atsevišķi vārdi un vārdu frāzes 

 
Runas attīstības kvantitāte salīdzinoši raksturo to, cik atšķirīgi veidojas vārdu 

krājums dzirdīgam bērnam un bērnam ar dzirdes traucējumiem no pirmā dzīves gada 
līdz sešu gadu vecumam. Analizējot un raksturojot bērna ar dzirdes traucējumiem 
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valodas attīstību, var secināt, ka tās attīstība ir salīdzinoši līdzvērtīga līdz 2 – 2,5 gadu 
vecumam. Līkne sāk krasi atšķirties aptuveni 2,5 gadu vecumā, jo dzirdei ir liela 
nozīme verbālās runas attīstībā. Ne velti konstatēts, ka valoda veido un ietekmē 
cilvēka domāšanas psiholoģiskos procesus (3.att.). 
 

 
3.att. Runas attīstības kvantitāte 
Quantity of speech development 

 
Sarežģītā runas darbības struktūra var pārtrūkt jebkurā posmā, jo atkarībā no 

galvas smadzeņu dažādās lokalizācijas vietas bojājumiem, veidojas dažādi runas 
traucējumi vai valodas sistēmas nepietiekama attīstība. Tikai rūpīgi salīdzinot dažādās 
runas traucējumu formas ar atbilstošām lokalizācijas patoloģijas vietām, droša izeja, 
bet ar grūtībām var nodrošināt, vienīgi galvas smadzeņu organizāciju (Lurija, 2008).  

Dzirdes agnozija 

Hearing problems 

Dzirdes agnozija tiek iedalīta:  
 subdomintā dzirdes agnozija, kura parādās kā nespēja apgūt neverbālās 

skaņas nozīmi; 
 dominantā dzirdes agnozija, kur tiek traucēta kreisajā smadzeņu puslode, 

kura izpaužas valodas runas uztveres daļējā nespējā atpazīt valodu. 
Galvas smadzeņu labās puslodes patoloģijas dekodēšanas grūtībām raksturīgs 

ierobežots teksta izpratnes apjoms ar dzirdes uztveri. Turpretī abpusējas vietas 
patoloģija izraisa dziļu runas dzirdes uztveres agnoziju. Runas dzirdes agnozija 
ietekmē un izpaužas uz dzirdes agnoziju. Runas dzirdes agnozija ir ļoti sarežģīts 
dzirdes agnozijas process. Runas uztvere tiek veikta ar divu galvas smadzeņu 
augšdaļas zonu (labo un kreiso) līdzdalību. Vienpusējs augšdaļas zonas bojājums 
neizsauc pilnīgu dzirdes agnoziju (Vizeļ T.G., 2006; Визель Т. Г., 2006)  

Runas uztvere ir sarežģīts un daudzskaldņu process. Principā tas notiek pēc 
vispārējām likumsakarībām, kā jebkura cita uztvere. Eksistē divu veidu situāciju 
uztvere:  

Runas attīstības 
kvantitātes attīstība
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Pirmā situācija – kad notiek tēla pirmatnējā veidošanās uztvere; 
Otrā situācija – kad notiek jau izveidotā tēla atpazīšana. 
Eksistējošās runas uztveres teorijas var klasificēt pēc diviem svarīgākiem 

parametriem:  
 motorais vai sensorais uztveres princips – „motoro” teoriju un tās klasiskā 

forma pēc A. Libermaņa: „… klausoties cilvēka runu, cilvēks nosaka 
vadošos motoros signālus, nepieciešamus ziņojuma radīšanai, līdzīgi 
dzirdētajam” Lurija A.R., 2008; Лурия А.Р. (2008) 

 aktīvais vai pasīvais raksturs – „sensorā” teorija tīrā veidā neeksistē, tā ir 
modulēta pēc Fanta (1964) „motorais apraksts nekādi netiek noliegts, 
vienkārši tā tiek uzskatīta kā blakus parādība”, bet galvenais mehānisms ir 
signāla salīdzināšana ar etalonu pēc akustiskām pazīmēm. 

Motorās un sensorās metodikas polemikā netiek ņemti vērā nākamie svarīgie 
faktori: 

a. runas attīstības fizioloģiskie attīstības veidi; 
b. neadekvātas motorās komponenta principālas atbalsta uztveres iespējas; 
c. liela daļa situācijās runas uztvere saistīta nevis ar perceptīvo etalona 

veidošanos, bet ar jau izveidojošos etalonu izmantošanu. 

Kognitīvais aspekts 

Cognitive aspect 

Apgūstot svešvalodu, cilvēks vienlaicīgi apgūst arī atbilstošās tautas pasaules 
skatījumu un uztveri – mentalitāti, caur nacionālās kultūras prizmu, kur viens no 
svarīgākajiem komponentiem ir valoda. Valodas apmācības metodikā tiek pastiprināti 
uzsvērts kultūras komponents valodas apgūšanā.  

Jēdziens – pasaules skatījums ir plašāks nekā nacionālā kultūra. Galvenais 
uzdevums valodas apguvē komunikācijas aspektā var formulēt šādi: iemācīt runāt tā, 
kā to dara šīs valodas nesējs. Līdz ar to galvenais uzdevums, apgūstot valodu kognitīvā 
aspektā būs formulēts šādi: iemācīties realizēt orientāciju tādā veidā, kā to veic 
valodas nesējs. Te tiek iekļauta motivācija, nostādne, Es un personības un grupas 
identitātes problēma. Īpaša problēma ir cilvēka attieksme pret apgūstamo valodu – 
pozitīva vai negatīva. 

Iekšējais un ārējais fokuss 

Internal and external focus 

Uzvedības apraksts, kas saistīts ar neirolingvistiskās programmēšanas 
indikatoriem, prasa laiku, bet pedagogam bieži gribas iegūt informāciju par dažādiem 
mācīšanas stiliem. 

Kinestētiķi var noteikt pēc pašizklaidēšanās. Viņš izklaidējas pats vai viņu 
izklaidē. Kreisi orientēts vizuālais skolēns ir spējīgs uz iekšējo fokusu, bet labiski 
orientēts vizuālais bērns – uz ārējo fokusu. Ar to saistīta uzmanības nenoturība. 
Ķermeņa kustīgums liecina par bērna nespēju iekšēji koncentrēties un fokusēties. 
Fiksētā poza un noturīgs skatiens liecina par koncentrācijas spējām. 

Kalibrēšana NLP ir spēja atšifrēt neverbālās uzvedības izpausmes un salīdzināt 
tās ar cilvēka iekšējo stāvokli. Kalibrēšanai ir svarīga nozīme efektīvas saskarsmes 
izveidošanā. Nākamais solis ir acu zīlīšu kustību novērošana. Acu kustību paraugi 
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vienam un tam pašam bērnam vienmēr ir vienādi. Prasme noteikt netīšas acu kustības 
dod iespēju iegūt informāciju par mācīšanos un informācijas apstrādes procesu. Šim 
veidam nepieciešama iekšējā pieredzes saikne ar sensoro pieredzi. Informācijas 
iegūšanas modelis izmanto lingvistiskās tehnikas, lai palīdzētu bērniem saistīt sensoro 
pieredzi ar runu, t.i., ar zīmju valodas runu (Baltušīte R, 2000). 

Runas iemaņas – tā ir runas darbība, kuru realizē pēc optimāliem parametriem. 
Tie ir neapzināti, pilnīga automatizācija atbilstoši valodas normām, normāls runas 
temps, noturība, tā ir runas darbības atkārtošana citos apstākļos. 

Runas prasmes – tā ir runas darbība, kura tiek veikta pēc optimāliem 
parametriem. Veidot runas iemaņas, tas nozīmē nodrošināt, lai dalībnieks pareizi 
izveidotu un realizētu izteicienu. Runas prasme ir svarīga: 

1. lai izmantotu runas iemaņas, patstāvīgi izsakot savas domas, nodomus 
pārdzīvojumus; 

2. lai varētu brīvi un apzināti variēt runas iemaņu izvēlē un saskaņošanā, 
atkarībā no tā, kādi ir mērķi, kāda ir situācija, ar ko notiek saskarsme. 

Komunikatīvās runas prasmes – ietver sevī radošu raksturu, jo saskarsmes 
apstākļi nekad pilnībā neatkārtojas. Līdz ar to cilvēkam katru reizi nākas izvēlēties no 
jauna nepieciešamos runas līdzekļus un runas prasmes. 

Veiktajā pētījumā piedalījās astoņi bērni ar dzirdes traucējumiem 
eksperimentālajā grupā un kontrolgrupā astoņi bērni, kuriem veikta kvantitatīvā 
valodas pārbaude gan verbālā, gan latviešu nedzirdīgo zīmju valodā. Pārbaudes 
rezultāti apkopoti 2. tabulā.  

2. tabula 
Valodas stāvoklis 

The Language condition 
 

N.p.
k. 

Pieņemtais vārds Verbālā runa 
Latviešu 

nedzirdīgo zīmju 
valoda 

Vecums Grupa 

1. B1 N 6 4,5 K 
2. B2 50 22 3 K 
3. B3 N 32 6,5 K 
4. B4 200 1000 5 K 
5. B5 200 1000 3,5 K 
6. B6 N 10 3 K 
7. B7 200 1000 3 K 
8. B8 100 800 4,5 K 

Eksperimentālā grupa 
9. KB1 130 1358 6,5 E 
10. KB2 278 2100 7 E 
11. KB3 15 1310 3 E 
12. KB4 582 2310 6,5 E 
13. KB5 N 263 7 E 
14. KB6 85 N 5 E 
15. KB7 15 567 4 E 
16. KB8 N N 3 E 
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4.attēlā redzams grafiks, kurā tiek salīdzināti eksperimenta valodas pārbaudes 
rezultāti valodas attīstībai gan verbālajai, gan latviešu zīmju valodai. Svarīgi ievērot 
arī bērnu blakus diagnozes, kas ietekmē gan bērna fizisko, psiholoģisko, somatisko 
veselību, gan vēlmi iesaistīties saskarsmē un valodas attīstību. 
 

 
4.att. Salīdzinoša bērnu valodas attīstība abās grupās 

Comparative development of children's language in both groups 
 

Medicīniskais viedoklis 

Medical opinion 

Svarīgi norādīt, ka primārais traucējums ir medicīniska problēma, bet sekundāros 
traucējumus var koriģēt ar pedagoģiskām metodēm. Jo tuvāk sekundārais traucējums 
atrodas primārajam, jo grūtāk to pedagoģiski ietekmēt. Piemēram, izrunas 
(sekundārais) traucējumus tieši ietekmē dzirdes (primārais) traucējumi. Kā zināms, 
izrunu ir ļoti grūti koriģēt, jo bez dzirdes nav iespējams panākt pilnīgi skaidru izrunu. 
Tāpēc pilnīgi nedzirdīgus bērnus nevar apmācīt tik labi runāt kā vājdzirdīgus. Citas 
valodas izpausmes nav tik ļoti atkarīgas no dzirdes, kā izruna. Piemēram, vārdu 
krājumu var papildināt ne tikai ar dzirdes palīdzību, bet arī lasot. Bērnam ar dzirdes 
traucējumiem problēma ir arī valodas gramatikas apgūšana un izprašana. Jo mazāk 
cilvēks dzird dzīvu valodu, jo grūtāk ievērot gramatikas principus.  

I.Koroļeva uzskata, ka mēs dzirdam un saprotam, kā arī runājam ar galvas 
smadzenēm. Tāpēc, lai saprastu runu cilvēkam nepietiek tikai to dzirdēt, bet tā ir 
jāapgūst ar četriem smadzeņu komponentiem (Koroleva I.V., 2009; Королева И.В. 
2009): 

1. smadzeņu dzirdes centriem nepieciešams analizēt runu kā skaņu signālus; 
2. nepieciešams pārvaldīt dzimtās valodas sistēmu; 
3. nepieciešams mutiskās runas izveides procesa veidošana; 
4. nepieciešams pārvaldīt valodas izmantošanu saskarsmei ar sabiedrību; 
Ja ir dzirdes analizatora traucējumi, pirmkārt, cieš kreisās puslodes runas zona. 

Tiek traucēta adekvāta smadzeņu strukturālā veidošanās, kas saistīta ar runas 
funkcijām, nesaņemot nekādu runas informāciju vai saņemot izkropļotu/sagrozītu 
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skaņas informāciju. Runas attīstības traucējumi šinī gadījumā noteikti ir ar specifiskām 
izmaiņām abstrakti – loģiskajā domāšanā, kuras raksturīgas kreisās puslodes 
funkcijām. M.N. Fišmana psiholoģijas pētījums, kas saistīts ar perifēro dzirdes 
analizatoru bojājumu, liecina, ka tas ir ne tikai sensorais traucējums, bet ir iesaistītas 
un izmainītas arī kognitīvās funkcijas. Sevišķi tas attiecas vārdiski – loģisko 
domāšanu. Ilgi neveidojas atpakaļ saikne starp priekšmetiem, darbību un to vārdisko 
apzīmējumu, ir grūtības skaņu atšķiršanā, kļūdaina runas valodas sapratne, uztverot ar 
dzirdi. Deficīts skaņas diferenciācijā noved pie pazeminātas jēdzieniskās atšķiršanas. 
Fonemātiskās attīstības traucējumi veicina dzirdes–runas atmiņas traucējumu rašanos. 
(Фишман М.Н., 2003) 

Smadzeņu strukturāli – funkcionālās attīstības individuālā procesā abas galvas 
smadzeņu puslodes veidojas pakāpeniski. Kreisās puslodes ontoģenēzes funkcijas 
nobriest vēlāk nekā labās puslodes funkcijas.  

3. tabula 
Bērnu diagnozes 

Diagnoses of the children 
 

N.p. 
k. 

Vārds Dzirdes stāvoklis Papildus diagnozes 

1. B1 abpusēji V pakāpes smaga 
sensorā vājdzirdība 

Viegli konjunktīvi traucējumi, serozomengīts, 
kompensēta iekšējā hidrocefālija, IV pakāpes 
intraventrikulārās hemorāģija, 
bronhopulmonālā displāzija, psihomotorās 
attīstības aizture, valodas tempa att. aizture 

2. B2 abpusēji III pakāpes 
viegla sensorā vājdzirdība 

Nav  

3. B3 abpusēji V pakāpes smaga 
sensorā vājdzirdība 

Subakūts rinofaringīts, traheīts, psihomotorās 
attīstības atpalicība, valodas aizture. 

4. B4 abpusēji V pakāpes smaga 
sensorā vājdzirdība 

Nav  

5. B5 abpusēji V pakāpes smaga 
sensorā vājdzirdība 

Pārtikas alerģija. 

6. B6 abpusēji V pakāpes smaga 
sensorā vājdzirdība 

Viegla psihiskās attīstības aizture. 

7. B7 abpusēji V pakāpes smaga 
sensorā vājdzirdība 

Nav  

8. B8 abpusēji V pakāpes smaga 
sensorā vājdzirdība 

Nav  

9. KB1 abpusēji V pakāpes smaga 
sensorā vājdzirdība 

Gastroenterīts  

10. KB2 abpusēji V pakāpes smaga 
sensorā vājdzirdība 

Viegli konjunktīvi traucējumi 

11. KB3 abpusēji V pakāpes smaga 
sensorā vājdzirdība 

Astigmātiskā hipermetropia 

12. KB4 abpusēji V pakāpes smaga 
sensorā vājdzirdība 

Nav  

13. KB5 abpusēji V pakāpes smaga 
sensorā vājdzirdība 

Kohliārais implants, bronhiālā astma, BTC, 
spastiskā paraplēģija, psihomotorās attīstības 
aizture, valodas attīstības aizture 
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3. tabulas turpinājums 
 

14. KB6 Abpusēji IV pakāpes 
viegla sensorā vājdzirdība 

Sensorā alālija. Pieres daļas trauma. 

15. KB7 abpusēji V pakāpes smaga 
sensorā vājdzirdība 

Vispārējā neverbālā kognitīvās spējas atmiņas 
traucējumi. 

16. KB8 abpusēji V pakāpes smaga 
sensorā vājdzirdība 

Dzīves laikā zaudēta dzirde. 

Secinājumi 

Conclusions 

1. Psiholingvistikas skatījumā zīmju valoda ir pilnvērtīga, dabiska valoda. Lai arī tā 
atšķiras no verbālās valodas ar specifisku zīmju pielietojumu un gramatisku 
struktūru, tā palīdz sazināties, tātad ir sabiedrībā pieņemta komunikācijas 
sistēma. 

2. Izvērtējot mācību metodes, viena no piemērotākajām un sabalansētākajām ir 
zīmju valodas bilingvālā pieeja bērniem ar dzirdes traucējumiem, jo perifēro 
dzirdes analizatoru bojājums ir ne tikai sensors traucējums, bet izmainītas ir arī 
kognitīvās funkcijas.  

3. Valodas apguvi ietekmē ne tikai dzirdes traucējumi, bet arī sensorie un motorie 
uztveres traucējumi, kā arī galvas smadzeņu lokālie bojājumi atbilstošajos 
darbības centros. 

4. Ir izteikta sekundāro un primāro traucējumu mijsakarība – bērniem ar izteiktiem 
dzirdes traucējumiem grūtāk apgūt precīzu skaņu izrunu, kā arī izprast valodas 
gramatiskos nosacījumus.  

Summary 

Kopsavilkums 

The research of the Sign Language psycho–linguistics practically has not been 
carried out in Latvia yet. The aim of the paper is to find out and study the psycho–
linguistics of the Sign Language as well as its influence on a child with a hearing 
impairment. From the psychological point of view the paper examines the issue of 
acquirement of the mother tongue by a child with a hearing impairment, together with 
the influence developed by the language environment: family, pre–school, school. The 
paper investigates the issue of understanding the Sign Language in connection with the 
oral language. From the medical point of view the paper examines the Sign Language 
development of a child with a hearing impairment without any additional diagnosis 
based on the remaining hearing ability. 

Decoding difficulties are typical in case of pathology of the right temporal lob; 
they restrict, but do not remove totally the volume of understanding of the text through 
listening; only bilateral centers damage cause harsh speech auditory agnosia. 

Speech auditory agnosia is the most complicated type of auditory agnosia. The 
perception of speech is realized at the expense of cooperative activities of two 
temporal zones of the brain (right and left). Unilateral damages of the temporal lobe as 
a rule do not cause total auditory agnosia. 
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Cognitive aspect: when learning any foreign language we simultaneously 
assimilate the world picture of this particular nation, their world’s vision through the 
prism of their national culture, one of the most essential elements is the language. 

Discussion 

Diskusija 

1. The theoretical analysis shows that there is no unified theoretical framework to 
explain the processes described in the article. Theoretical foundations of 
bilingual education for children with hearing problems are gradually being 
discovered. 

2. Latvian education system will have to answer the question: either the problem is 
a child who has hearing problems, or the educational system or educational 
institution. If an educational institution is the problem, then the same educational 
institution and the system as a whole should seek opportunities and solutions to 
this problem. 

3. Having evaluated the teaching methods it was concluded that the most suitable 
and the most balanced is the sign language bilingual approach to children with 
hearing impairment because the damage of peripheral hearing analyzer is not 
only a kind of sensor disturbance but in this case there are also traced changes in 
cognitive functions.  
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