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Ievads

Laipni aicināti
Pēc 20 gadu EIROPEA projektu realizēšanas profesionālajā izglītībā un apmācībā (PIA) katrs
no mums ir entuziasma pilns mācīties vienam no otra. tāpēc, ka apzināmies izglītības nozīmi:
izglītība sabiedrībai ir tas pats, kas saule dzīvībai.
Izglītībai jābūt nepārtraukti atjaunojamai un pielāgojamai jauniem noteikumiem un
izaicinājumiem. Risinot vietējās vajadzības mēs varam atrast novatoriskus risinājumus, ko
lieto tālu prom no mums. Tā vietā, lai atkal no jauna izgudrotu riteni, mēs varam izmantot
EIROPEA kolēģu apgūto un ieviesto inovāciju pieredzi, izmantojot valorizāciju.
Dažreiz tā ir ne tikai iespēja „novākt zemāko augļus”, t.i. tikai pārņemt un lietot gatavus
produktus, citos gadījumos nepieciešams smags darbs inovāciju adaptēšanai citā vidē.
Jebkurā gadījumā sadarbība starp EIROPEA partneriem kļūst efektīvāka, līdz ar to abi
partneri: nosūtītājs un saņēmējs iegūst labumu.
Aicināti mūsu projektā, jaunā darba virzienā, ceļā uz jaunām iespējām,
… jauns saullēkts

Projekts
Caur Sunrise projektu, dažās EIROPEA organizācijās lietotas trīs inovācijas ir pielāgotas
citiem nosacījumiem skolotāju un praktiskās apmācības skolotāju nepārtrauktas apmācībai.
Abi, inovāciju piegādātāji un saņēmēji, gūst labumu no atgriezeniskās saites. Trīs inovāciju
ieviešanai realizēti pieci pilotprojekti.
Autentiskā mācīšanās: Lai studenti varētu iegūt reālajai dzīvei nepieciešamo pieredzi,
mācību videi jābūt autentiskai. Autentiskā mācīšanās tāda pedagoģiskā pieredze, kas
studentiem ļauj pētīt, diskutēt un veidot priekšstatus saprātīgus uzskatus tā, ka izmantotās
reālās dzīves problēmas un projekti attiecas uz izglītojamo.
Autentiskos nosacījumi ir neviltoti, patiesi un reāli. Ja mācīšanās ir autentiska, tad studentiem
vajadzētu būt nodarbinātiem īstos mācību uzdevumos, tādos, kas dod izdevību viņiem veidot
tiešu saistību starp jauno vielu un viņu iepriekšējām zināšanām. Patiesa mācīšanās ir iespēja
aktīvi iesaistīt studentus un būtiski ietekmēt viņu motivāciju.
Agrāk gūto kompetenču atzīšana: Vai jums atkal jāmācās tās pašas lietas, ko jūs jau zināt?
Viena no Kopenhāgenas deklarācijas (2002. ) prioritātēm ir neformālās un interešu izglītības
legalizēšana. Kompetenti un konkurētspējīgi profesionāļi ir katras PIA politikas galvenais
mērķis. Viņu kompetences ietver Mūžizglītībā iegūto prasmju un attieksmju saplūšanu, kas
šajā gadījumā nav bijušas iekļautas formālajā izglītībā, no kā izriet
a) jauniešu un pieaugušo motivācija saistīt formālās sistēmas;
b) viņu kompetenču oficiāla atzīšana;
c) reālākas un individualizētas izglītības programmas;
Praktiskās apmācības skolotāju izglītošana:
Darba un mācību vides metodoloģiju atšķirības ir ilgstoši ir nopietni apšaubītas. Modernās
tendences ir koncentrētas uz to apvienošanu un saiknes pastiprināšanu starp izglītību un
biznesa pasauli. Daudzas EIROPEA izglītības sistēmas dažādos ceļos un intensitātē ietver
studentu atbalstu uzņēmumos, kur studentu grupas vadītājs ( praktisko mācību skolotājs)
viņam nodrošina atbalstu izglītojamā sekmju uzskaiti. Daudzās valstīs šie studentu grupas
vadītājiem vispirms jāiziet zināmu pedagoģisko un sociālo prasmju pilnveidošana, iegūstot
pieredzi apmācāmo laika lietderīgai izmantošanai uzņēmumā.

Ievads

Rezultāti
Trīs inovāciju pārnesei divu gadu laikā tika realizēti vairāki pilotprojekti.
Šo „eksperimentālo izmēģinājumu” rezultāti un secinājumi ir pievienoti kā digitālā veidā. Kā
galvenos virzienus var izcelt:
•

•
•

Inovāciju adaptācija dažādās valstīs (sistēmās) ir devusi dažādus rezultātus, kā
tas bija sagaidāms, tāpēc, ka cilvēki komandās ir dažādi, vajadzības attiecīgajās
iestādēs ir dažādas, komandu darba ceļi bija dažādi, vai īsumā: dažādas vides
uzrāda dažādus rezultātus. Un mēs domājam- tā ir projekta pievienotā vērtība.
Mācību procesā iesaistīto cilvēku motivācija ( galvenokārt studentu un skolotāju,
bet arī skolu darbinieki) paaugstināja viņu piedalīšanās projektā.
Daudzi no pilotprojektiem beidzās ar lielu interesi par inovāciju ieviešanas
atbalstīšanu tuvākajā laikā.
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By Madelon de Beus1

I. Iemesls
Nepieciešamība pēc izmaiņām izglītībā.
Pēdējo desmit gadu laikā sarunās un uz lauksaimniecību balstītu izglītotāju sanāksmju darba
kārtībā bieži parādījās šādas tēmas:
•
•
•

Samazinās audzēkņu skaits ar lauksaimniecību saistītajā izglītībā. Jaunieši
neuzskata, ka lauksaimnieciskā izglītība ir “forša” vai “seksīga”. Tam par iemeslu
varētu būt karjeras un peļņas iespējas, sociālais statuss.
Arvien vairāk audzēkņu pamet izglītošanos vēl pirms viņi iegūst diplomu vai
kvalifikāciju, pat pirms viņi iegūst Eiropas II līmeņa diplomu. Šī problēma ir
sastopama visās valstīs, lai gan skaitļi atšķiras.
Varētu būt labāka sadarbība ar darba tirgu. Audzēkņiem pietrūkst prasmes kā
pielietot skolā apgūtās teorētiskās zināšanas savā darbā. Viņi nav apmācīti tikt
galā ar konfliktiem. Savukārt darba tirgus sūdzas par jaunajiem strādniekiem.

Madlēna Bjuī ir dabas zinātņu maģistre, Nīderlandes Lietišķo zinātņu un pedagoģijas Stoas
Universitātes direktore
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Audzēkņiem jābūt spējīgiem tikt galā ar problēmām, kādas viņiem radīsies darba dzīvē. Šo argumentu bieži piemin dažādu
uzņēmumu sūdzības par audzēkņiem, ko viņi pieņem darbā. Uzņēmumi bieži diskutē par to, ka audzēkņi zina daudz faktu, bet nav
kompetenti. (Bastiens, Martins, 2000)2
Citiem vārdiem sakot, viņi nav gatavoti risināt reālās darba problēmas. No otras puses, skolās un augstskolās studenti bieži sūdzas
par to, ka neredz kāda mācību priekšmeta nepieciešamību. Viņiem bieži tiek doti ikdienišķi un vienkārši mācību un novērtēšanas
uzdevumi, kas balstās gandrīz vienīgi uz faktu zināšanām. (Birenbaums, Dohijs, 1996)3.Šķiet, ka mācīšanās veids, kāds sastopams
skolās neatbilst tam priekšstatam, ko uzņēmumi uzskata par prasmīgu darbinieku4.

•

Strauji mainīgais Eiropas darba tirgus pieprasa cilvēkus, kuriem nav problēma
mainīt darbu un kuri spēj to izdarīt ātri. Arī citas, uz lauksaimniecības sektoru
balstītas izmaiņas, kā lauksaimnieku vieta, loma un devums apkārtējās vides
ietekmē, Eiropas likumdošana, robežu maiņa, jaunas iespējas un pasaules
pārtikas problēmas, būtu jāiekļauj lauksaimnieciskajā izglītošanā.

Šie punkti, izņemot pēdējo, ir apstiprināti ES5 kā arī ir noslēgti Lisabonas, Kopenhāgenas un
Māstrihtas tikšanos laikā saistībā ar izglītību.
Turklāt izglītību ietekmē arī citi notikumi:
•

•

•
•

Sabiedrība ir mainījusies no industriālas uz informatīvu. Tas nozīmē, ka jauni
cilvēki var iegūt dažāda veida informāciju no visas pasaules, bez jebkādiem
ierobežojumiem un lielos apjomos. Vecāki, skola, baznīca un vietējā avīze vairs
nav vienīgie informācijas avoti. Audzēkņu uzmanība ir sadalīta un skola vairs nav
vienīgais un pievilcīgākais elements viņu dzīvē.
Jaunas komunikāciju formas un internets dod jaunajiem cilvēkiem iespēju
sazināties ar visu pasauli 24 stundas diennaktī. Viņi mācās no citiem un kopā ar
tiem, apmainās ar informāciju, lieto angļu valodu. Tas pilnībā aizņem visu viņu
uzmanību.
Jaunie cilvēki ir ļoti emancipēti. Viņiem ir savs viedoklis un viņi nebaidās to izteikt
ārpus skolas vai klasē. Skolotājs nav vienīgais, kurš zina un vada. Kā skolotājam
vajadzētu rīkoties?
Cilvēkiem vairs nav viena profesija visam mūžam, kā tas bija agrāk. No
strādniekiem tiek gaidīts elastīgums un vēlme turpināt mācības. Mūsdienās ļoti
bieži diploma iegūšana nenozīmē, ka esi jau gana mācījies. Kā jaunie cilvēki var
būt sagatavoti nākotnei, kur tiem būs jābūt elastīgiem un strādāt varošiem?

Atskats pagātnē
Atskatoties vēsturē, mēs uzzinām, ka skolas nav eksistējušas vienmēr. Jaunietis sāka strādāt
kā māceklis un ja viņam paveicās un pietika talanta, viņš daudz varēja iemācīties no sava
meistara. Protams, tas nebija sasniedzams visiem jauniešiem. Gadsimtu gaitā šāda veida
izglītības sistēmas ieguva likumīgu statusu un arvien vairāk jaunu cilvēku ieguva iespēju
mācīties un attīstīties. Šādā izglītības sistēmā māceklis un meistars (skolotājs) strādāja viens
pret vienu jeb aci pret aci. Reizēm meistaram bija vairāki mācekļi.
Industrializācijas ietekmē kļuva nepieciešams apmācīt visus zēnus, vēlāk arī meitenes.
Mūsdienu rietumu sabiedrībā mēs uzskatām par normu, ka visi jaunieši mācās skolā un pat
iegūst vienu vai vairākus diplomus.
Skolas bija radušās. Un mēs visi zinām kādas ir skolas: tālu no reālās pasaules mēs ieliekam
skolniekus skolas solā, kur skolotājs lasa lekciju, bet skolēns klausās un pieraksta. Pēc tam
skolnieki iet mājās un mēģina iemācīties uzdoto no galvas un saprast. No skolēna tiek gaidīta
skolotāja un grāmatu dotās informācijas reprodukcija vai teorētiska problēmu risināšana.
Bastiens un Martins, 2000, Nosacījumi, kā veidot uz Internetu balstītu mācīšanos, lai sasniegtu reālus rezultātus.
Birenbaums, Dohijs, 1996, Novērtējumu un sasniegumu alternatīvas, mācību procesi un priekšzināšanas.
Citāts no Gulikers, Bastiens, Martins, 2005, Autentiskas mācību vides virsvērtība.
5
Profesionālās izglītības attīstības Eiropas centrs 2004, Profesionālā izglītība un audzināšana, atslēga nākotnei
2
3
4

Autentiskā mācīšanās

Labākajā gadījumā ir arī mutiskas pārbaudes, kurās tiek pārbaudīta arī izpratne.
Divdesmitajā gadsimtā šī uz zināšanām balstītā un skolotāja vadītā izglītošanas forma visus
pilnīgi apmierināja. Skola bija vienīgais informācijas avots šajā sabiedrībā. Šādā veidā
mācoties bija viens skolotājs veselai skolēnu grupai ( parasti 25 – 30 skolēniem). Dažās valstīs
apgūstot (augstāko) arodizglītību, audzēkņi apgūst arī praktisku darbošanos uzņēmumā.
Lai gan tradicionālajai izglītībai ir arī daudz vērtīgu aspektu, acīmredzot tā vairs nav piemērota
mūsu jauniešiem, nedz arī sabiedrībai. Mūsdienu studenti vairs nemācās to iemeslu dēļ,
kāpēc mācījās studenti pirms 30 gadiem.
Tas rosina sekojošus jautājumus:
Kā mēs varam uzlabot lauku arodizglītību, lai darītu to pievilcīgāku6 jauniem cilvēkiem, labāk
saskaņotu ar darba tirgu? Kā mēs varam nodrošināt audzēkņiem zināšanas un prasmes
turpmākajai dzīvei? Šeit ir saraksts ar būtiskiem jautājumiem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kā mēs varam nodrošināt darba tirgus prasības?
Kā mēs varam nodrošināt valdības prasības izglītot prasmīgākus strādniekus?
Kā mēs varam nodrošināt jauniešu prasības un sniegt viņiem atraktīvu un
modernu izglītību?
Kādas zināšanas un pieredze varētu noderēt?
Vai mēs esam spējīgi izveidot konceptuālu sistēmu, kas apvieno visus šos
punktus?
Kas ir mūsu sadarbības partneri un kāda ir viņu līdzdalība?
Kāds ir mūsu instrumentārijs?
Kā šis jaunais paņēmiens var tikt ieviests jau esošajā sistēmā?
Kā izturēties pret atšķirībām starp dažādām valstīm?

Nākamajā šī darba daļā es izskaidrošu kā var tikt ieviesta autentiskās mācīšanās konceptuālā
struktūra.

II. Koncepcija, pieeja mācībām no cita skatu punkta

Lai saprastu, kas jāmācās audzēkņiem, lai viņi būtu spējīgi iemācīto likt lietā sākot strādāt,
viņu sagatavotība nedrīkstētu būt aprakstīta tikai ar zināšanām, bet gan veidā, kas ietver
sevī zināšanas, prasmes, attieksmi, spēju piemēroties. Kā jūs jau zināt, mēs to saucam par
kompetenci jeb prasmi. Šādas kompetences piemēri ir spēja risināt problēmas, sazināties ar
līdzcilvēkiem vai klientiem, rezultatīvi tikt galā ar izmaiņām, definēt neskaidros jautājumus un
uzņemties atbildību par savu zināšanu papildināšanu.
Pēdējās desmitgades laikā izglītībā uzsvars vairs netiek likts uz zināšanu iegaumēšanu, bet gan uz kopumu, kas sastāv no zināšanām,
prasmēm un attieksmes. Citiem vārdiem sakot, audzēkņiem jāveido kompetence7 (Stufs, Martens, Merienboers, Bastiaens, 2002)

Ja jūs uzdodat sev jautājumu – kad cilvēks izmantos šis kompetences praksē, tad ir iespējama
tikai viena atbilde: reālajā dzīvē, autentiskā situācijā, situācijā, kas ir līdzīga darba dzīves
situācijai.
Plašu profesionālo kompetenču attīstība mācoties darba vidē ir aprakstīta Māstrihtas
pētījumā kā bāze profesionālās izglītības uzlabošanai. Lai gan vēl nav pierādīts, ka tas ir
īstais risinājums, šīs idejas izmantošana jauna lauksaimnieciskās profesionālās izglītības
modeļa izveidošanā ir īsts izaicinājums.
Par profesionālās izglītības pievilcības svarīgumu brīdināja Profesionālās izglītības attīstības Eiropas centrs savā publikācijā „
Profesionālā izglītība un audzināšana, atslēga nākotnei.”
Stufs, Martens, Merienboers, Bastiaens, 2002, Kompetences robeža – konstruktīvs līdzeklis kompetences jēdziena izpratnei un
lietošanai.
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Jautājumi no reālās dzīves
Autentiskā mācīšanās ir tāda mācīšanās pieeja, kas balstīta uz izpēti un izziņu. Kāda plaši
zināma izglītošanas teorija, konstruktīvisms, uzskata, ka audzēkņi labāk mācās, ja iesaistās
autentiskos mācību uzdevumos, uzdod jautājumus, balstās uz iepriekšējo pieredzi. Īsāk
sakot, lai skolēni tiešām kaut ko iemācītos, mācībām jānotiek tādā vietā un veidā, kas saistīts
ar viņu reālo dzīvi skolā un ārpus tās, saistītām ar viņu reālajiem jautājumiem un interesēm.
Tā kā mācīšanās ir sociāli kulturāla aktivitāte, konstruktīvisma teorija ir saistīta ar mācīšanos
kopā ar citiem, piemēram, valodas lietošana. Tas noved pie sociālā konstruktīvisma teorijas.
Pēc definīcijas termins “autentiskā mācīšanās” nozīmē, ka mācību procesā tiek izmantotas
reālās dzīves problēmas un projekti, kas ļauj audzēkņiem pētīt un diskutēt tās problēmas un
lietas, kas ir svarīgas viņiem.
Šī metode ļoti atšķiras no tradicionālās „lekcijas” stundas, kas balstīta uz biheivioristisko
pasaules uzskatu, kad pasniedzējs dod audzēknim faktus un citu saturu, ko viņam jāiegaumē
un jāatbild pārbaudes darba laikā.
Ņūmans un Vīledžs (1993)8 pierāda, ka audzēkņi, kas ir saskārušies ar reālās dzīves mācību pieredzi un vidi, kas līdzinās reālās
pasaules problēmām visā tās sarežģītībā un ierobežotībā, tiek rosināti pielietot augstāk attīstītus domāšanas procesus un aktīvākas
mācību stratēģijas. Tādā veidā autentiska mācību vide rosina veidot ne tikai zināšanas, bet arī prasmes un attieksmi, kas tiek pieprasīta
efektīvai problemātisku uzdevumu veikšanai. (Birenbaums un Dohijs, 1996; Heringtons un Heringtons, 1998).

Autentiskais konteksts ir jaunās metodes klupšanas akmens. Heringtons un Olivers9 (2000.)
skaidro, “Autentiskā mācību vide nodrošina kontekstu, kas atspoguļo veidu, kā zināšanas un
prasmes tiks izmantotas reālajā dzīvē. Tas ietver fizisku vai virtuālu vidi, kas līdzinās reālajai
pasaulei ar tās sarežģītību un ierobežojumiem, sniedz iespējas, kas sastopamas reālajā
dzīvē. Lai parādītu audzēkņiem sakarības un rosinātu viņus attīstīt prasmes, kas būs svarīgas
viņu nākamajā darba vai ikdienas dzīvē, lai papildinātu autentisko mācību vidi tiek izmantotas
arī elektroniskās lietotnes.“
Kā mēs zinām, tehnoloģijas sniedz bezgala daudz iespēju reālās pasaules situāciju
modelēšanai. Ļoti specifisks pielietojums ir tā sauktā virtuālā otrā dzīve, kas var dot negaidītas
iespējas. Mēs īpaši koncentrēsimies uz fizisko vidi un pieminam virtuālo vidi, kā vienu no
avotiem un instrumentiem, kas varētu atbalstīt mācīšanos.
Autentiskās mācīšanās pieredze
Ir dažādi autentiskās mācīšanās tipi un metodes. Bet neatkarīgi no tā, autentiskās mācīšanās
pieredze ietver sevī tos pašus principus:
•

•

•
8
9

Tā izmanto autentisku uzdevumu. Tas var šķist pats par sevi saprotams, bet
autentiskajai mācīšanai jāietver autentiskie uzdevumi. Tie ir uzdevumi, kas ir
tik cieši saistīti ar reālo dzīvi, cik vien tas iespējams, uzdevumi, kas ir saistīti ar
audzēkņu dzīvi. Visspecifiskāko autentisko pieredzi var gūt darbojoties autentiskā
profesionālajā situācijā.
Mācību vide (klases telpā vai ārpus tās) ir orientēta uz audzēkni. Šādā uz
audzēkni orientētā mācību klasē pasniedzēji pievērš lielu uzmanību lietām, ko
skolēni ienes klasē - atbilstošām zināšanām, prasmēm, attieksmei un ticībai.
Skolēni tiek rosināti uzdot jautājumus, iesaistīties sociālajās diskusijās, meklēt
savas atbildes. Šādā vidē pasniedzējs kļūst no zināšanu piegādātāja par zināšanu
konstruktoru.
Studenti ir aktīvi mācoties. Gluži tāpat kā mainās pasniedzēja loma, jāmainās
arī audzēkņu lomai, lai viņi darītu ko vairāk, nekā tikai pasīvi klausītos pasniedzējā.

Ņūmans un Vīledžs (1993)Autentiskās instrukcijas pieci līmeņi.
Heringtons un Olivers, 2000, Autentiskas mācību vides izglītojošā modeļa struktūra.
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Viņiem aktīvi jāiesaistās mācību procesā rakstot, diskutējot, analizējot un
novērtējot informāciju, tādējādi kopīgi radot zināšanas, kam būs nozīme viņu
turpmākajā profesionālajā un personiskajā dzīvē.
•
Īsi sakot, studentiem jāuzņemas lielāka atbildība par savu mācīšanos un jāspēj
tā demonstrēt pasniedzējiem arī citos veidos, ne tikai pārbaudes darbos. Iepriekš
dotā definīcija dod iespēju skolām uzsākt autentisku mācīšanu.
Lai pārliecinātos, ka mācīšanās ir autentiska, jau sākumā jāiesaista ražošanas uzņēmumi,
lai audzēkņiem būtu vieta kur strādāt pie profesionāliem uzdevumiem autentiskā vidē.
Vauts van der Bors10 ir sistematizējis ”jaunu cilvēku mācīšanās izmaiņu būtību un kā tā būtu
jāatbalsta :
•
•
•

No mācīšanas uz mācīšanos: apmācāmais pats kļūst aktīvs.
No zināšanu nodošanas uz veicināšanu: skolotājs kļūst par treneri.
No grupu instrukcijām uz individuālo apmācību: rūpes par individuālām/
personiskām vajadzībām.
•
No īslaicīgas, uz skolu balstītas izglītības uz mūžizglītību: tālāk izglītošanās darba
vietā un dzīvē.
•
No mācīšanās, kas balstīta uz mācību priekšmetiem, uz mācīšanos, kas balstīta
uz prasmēm: mācīšanās balstīta uz reālu/reālistisku darba situāciju.
“Izglītība kļūst par vilinājumu un kārdinājumu mākslu”.
Ar šādu pieeju tiek paredzēts, ka autentiskā mācīšanās varētu būt īstā atbilde darba tirgus
prasībām. “Autentiskā mācīšanās nozīmē, ka studentiem jādod iespēja saskarties ar tādu
mācību pieredzi un veidot būtiskas prasmes, kas būs nepieciešamas viņu nākotnes darba
dzīvē.” (Heringtons un Olivers, 2000; Honibeins, Dafijs, Fišmans, 1993)11
Autentiskās mācīšanās koncepcijā mēs ejam soli tālāk: mācību vidē jābūt ne tikai mākslīgi
radītām, bet arī reālām, profesionālām situācijām. Ražošanas uzņēmumam vajadzētu un tas
varētu ieņemt noteiktu lomu sākotnējā profesionālajā izglītībā un apmācībā.

Bors, 2005, No mācīšanās uz dzīvošanu.
Gulikera citāts no Heringtons un Olivers, 2000, Autentiskas mācību vides izglītojošā modeļa struktūra; Honibeins, Dafijs un Fišmens,
1993, Konstruktīvisms un mācību vides modelis.
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III. Kas ir partneri autentiskajā mācīšanā un kāda ir viņu loma?
Students
Mācoties autentiskā veidā un pamatojoties uz savām zināšanām skolēns kļūs vairāk atbildīgs
par savu mācīšanas procesu.
Zinātkāre vedīs skolēnu uz jaunām zināšanām, jauniem spriedumiem, jaunām prasmēm - viņi
attīstīs savu pieredzi. Studentiem ir jāmācas, kā definēt savus mācīšanās jautājumus. Viņiem
ir jāzina un jāsaprot, ka iet mācīties reālajā darba vidē nav tas pats, kas iet tur strādāt un pelnīt
naudu. Ieteicams, lai katram studentam būtu savs padomdevējs. Tas nav skolotājs speciālists
(eksperts), bet cilvēks, kurš palīdz studentam pārdomāt savu mācīšanās procesu un dos
padomu, ja studentam ir kādi jautājumi par mācību vai personisko attīstību.
Skolotājs
Autentiskā mācīšanās nenozīmē, ka skolotājs vairāk nepavadīs laiku kopā ar skolēnu klasē.
Protams, ka jā, bet viņa loma ir atšķirīga. Un kad skolotājs tiekas ar skolēnu pat citu iemeslu
dēļ, viss ir pakļauts skolēna mācīšanās procesa atbalstīšanai. Skolotājiem ir ieradums stāstīt
kaut ko vai uzdot jautājumus un tūlīt arī dot atbildes uz tiem. Mēs darām to, kaut arī zinām, ka
cilvēki attīstās tad, ja viņi ir ziņkārīgi un zinātkāri. Zinātkāre liek cilvēkiem uzdot jautājumus un
cilvēki mācās uzdodot jautājumus.
Tas nozīmē, ka 2010. gadā skolotājs būs savādāks, nekā skolotājs 1995. gadā. Viņam ir
jāmainās un viņam jau jābūt lielākam „instrumentu klāstam” (didaktiskie paņēmieni), lai
veicinātu skolēnus uzdot jautājumus. Ļoti svarīgi, lai nākotnes skolotājam būtu dažādas
mācīšanos aktivizējošas metodes un skolēna audzināšanas prasmes, lai skolotājs pārzinātu
dažādas darba metodes, būtu spējīgs atveidot un atpazīt dažādus mācīšanas stilus, zināt kā
ar tiem rīkoties un būtu zināšanas, kā sadarboties, strādājot pie kāda projekta.
Skolotājam jābūt spējīgam integrēt dažādus izglītības norādījumus un mācīšanas modeļus,
tādus kā kooperatīvā mācīšanās, jaukta mācīšanās, sadalīta mācīšanās, virtuālo darbību
mācīšanās un uz problēmu orientēta mācīšanās.
Jaunā tipa skolotājs nedot atbildes uzreiz, bet tikai tad, kad skolēns uzdeva jautājumu.
Mācīšanās būs uz skolēnu tendēta, nevis uz skolotāju. Jaunā tipa skolotājs domā „ārpus
rāmjiem”, tāds skolotājs spējīgs izaicināt radoši strādāt kā vienu studentu, tā arī studentu
grupu tā, lai tie ieinteresētos jau pirmajā mācīšanas fāzē, būtu ieinteresēti dzīves reālās
profesijas kontekstā.
Jaunā tipa skolotājs pārzina autentiskas situācijas no savas personīgās pieredzes, viņam būs
starpnieks funkcijās starp praksi un teoriju.
To ir vieglāk pateikt, nekā izdarīt. Īstenībā skolotājam būtu jāatrod veids, lai jaunie cilvēki
tiešām pievērstu uzmanību, nevis tā, kā ir tagad. Skolotājam nav nepieciešams ieiet viņu
pasaulē, bet viņam ir jāzina viņu pasaules īpatnības, jāsaprot modernā virtuālā tīklojuma
iedarbība un viņu nelineāros mācīšanās procesus prātā un uzvedībā.
Skola
Skolas loma ir kopā ar rūpniecību attīstīt12 profesionālās izglītības mācību programmas.
Skolas līmenī tas nozīmē izmaiņas programmā, galvenokārt mērķu izvirzīšanai: no mērķa
iegūt zināšanas līdz pieredzes iegūšanai.
Šī pieredze attiecas tieši uz profesionālajiem uzdevumiem, uzdevumiem saistītiem ar reālo
dzīvi. Kad mācību plāns ir gatavs, jāizstrādā programmu, kurā paredzēts, ka skolēns var
izmantot mācību vidi, lai varētu attīstīt savas kompetences.
Kad kompetences aprakstītas „studentu valodā”, students zinās tieši, kā izmantot tās. Skolai
ir jārada apstākļi, kur students netieši tiek izaicināts, lai gribētu strādāt.
Skola piedāvā autentisko mācīšanās vidi. Un skolai ir jābūt starpniekam starp praktiskajām
Dažādās valstīs tās atšķiras. Nīderlandē likums nosaka, ka (augstākās) profesionālās izglītības mācību plānu, sadarbojoties, izstrādā
izglītības un rūpniecības iestādes. Gadījumā, ja mācību plāns ir izstrādāts valsts līmenī, to pašu var prasīt arī no rūpniecības nozares.

12
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un zinātniskajām zināšanām, atvieglojot mijiedarbību, starp tām, strādājot pie autentiskiem
uzdevumiem.
Mācību plāna izmaiņas nozīmē izmaiņas arī skolā, kā darbojošās sistēma, tas maina skolas
sistēmu arī.
Svarīgs autentiskās mācīšanās aspekts ir katra jauna cilvēka personīgā mācīšanās un attīstība.
Tā, ka katrs attīstās individuālā veidā, skolai būtu jāpiedāvā elastīgas, viegli transformējamas
programmas, atbilstoši katra indivīda spējām. Jāņem vērā, kā katram studentam ir dažādi
mācīšanās stili, tas nozīmē, ka skolotāja izvēlētās didaktiskās metodes klasē ne vienmēr
strādās. Tas noved līdz secinājumam, ka neizbēgami jāpatur modeli „skolotājs-klase-kabinets”
lai organizēt skolas darbību.
Ražošanas pasaule
Reālās dzīves darba vide ir vispiemērotākā vieta, kur iegūt darba pieredzi. Tā nav dažu
iemaņu vingrināšana darba vietā, bet vieta, kur kļūt zinātkāram. Uzņēmumā vai jebkurā citā
reālās dzīves vidē, kur atrodas students, jābūt kādam, kam ir prasmes atbalstīt studentu un
atbildēt uz viņa jautājumiem.
Studentam, atgriežoties skolā būs vairāk teorētisko jautājumu, kurus skolotājs un students
varēs kopīgi noskaidrot. Reālās ražošanas vide ir svarīga, lai iemācīties pareizo rīcību reālajā
profesijas situācijā, tas ir studenta „gids”. Jāsaka, ka tieši šis savienojums ar ražošanas
pasauli palīdzēs studentam ātrāk pārtapt par darba tirgus speciālistu.
Ražošanas pasaule arī atbild par jaunā cilvēka izglītību. Ne visas kompānijas par to ir
pārliecinātas, pēc viņu viedokļa, tikai skola atbild par to. Svarīgs nākotnes jautājums ir, kā
skolas un uzņēmumi varēs strādāt, sekmējot jaunu cilvēku mācīšanos. Ražošanas pasaulei
jādomā par savu lomu, kā studentu līdz-izglītotāju.

IV. Mācīšanās vides sastāvdaļas.
Autentiskās mācīšanās vides profesionālās situācijas13 konstrukcija/ shēma.
Izmaiņas, ko paredz mācīšanās reālajā profesijas vidē, darba vide, kā mācīšanas procesa
sākumpunkts, tas nav tikai darba vietu organizēšana mācību plāna ietvaros un prasība
uzņēmumam to noorganizēt. Tas nozīmē jaunas didaktiskas pieejas izveidi. Mācību
organizēšana reālos darba apstākļos ir daļa no inovācijas procesa. ( Roth, 1995)14
Piemēram, kā skolai jums ir jāpārstrādā mācību plāns, paredzot, ka šī autentiskās mācīšanās
pieredze ietver autentisko uzdevumu ( pilnveidošanu), ka arī autentiskās mācīšanās vides
izveidošanu. Un mēs sagaidām, kā izziņas, tā arī motivēšanas labumus studentam.

13
Profesionālā situācija ir situāciju komplekss, kad jārealizē dažādās kompetencēs un jāizpilda dažādi uzdevumi. No izglītības līmeņa
un kompetenču aspekta ir atkarīgs attīstības process no uzdevuma līdz situācijai. Tāda tipa mācīšanas ieviešana, kas pamatojas uz
autentiskās situācijas, nozīmē, ka visa studenta mācīšanas vide, tiek organizēta ap šo reālās dzīves situāciju. Tas nav tā, ka mācīšanās
darba vietā.
14
Roth, W.M., 1995. Authentic school science; Knowing and learning in open-inquiry science labatories.

Autentiskās mācīšanās videi ir dažādi avoti:
•
students, kā avots ar viņa personīgajām zināšanām, idejām un jautājumiem;
•
autentiskā darba vide, iespēja mācīties kompetences reālā profesionālā situācijā
un iegūt autentisku pieredzi;
•
līdzīgas (simulētas) reālas dzīves situācijas un uzdevumi, ko izpilda skolā;
•
skolotājs – eksperts, kurš prot izraisīt studentos zinātkāri, velmi uzdot jautājumus,
tas, kurš uzreiz spēj atbildēt uz jautājumiem;
•
Interneta avoti, spēles, simulācijas, bibliotēkas;
•
Digitālie instrumenti: digitālais portfolio, web logs;
•
Digitāla komunicēšanās un mācību kopienas: ziņu serviss, zināšanu forums,
elektroniskā sapulču istaba, lotosa mācīšanas telpa, čats.
Bet tas nav pietiekoši. Izšķirošais ir mācību plāns, kas apraksta autentiskās situācijas un
pieredzi, kurus cilvēkam vajag īstenot; veids, ka to visu vērtēt un, protams, veids, kā studentu
atbalstīs ražošanas pasaule un skolotājs.

V. Izpildīšanas stratēģija
Izpildīšanas etapi
Jūs varētu būt ieinteresēts autentiskajā mācīšanās metodē. Bet ar ko lai sāk? Iespējams,
jāsāk ar maziem solīšiem, bet ja jūs gribat to darīt radikāli un mainīt jūsu mācību plānu
atbilstoši skolas līmenim, jums vajag veicināt sistēmas inovāciju. Tas būs milzīgs trieciens
visai jūsu skolas darba organizācijai, attiecībā uz saistību ar reālo dzīvi un visiem iesaistītajiem
cilvēkiem.
Tāda veida pārmaiņas ir īsta revolūcija. Protams, pastāv arī evolūcijas ceļš, izmantojot „mazo
solīšu” taktiku. Bet jau tagad jums vajag pilnīgi pārslēgties uz autentiskās un pieredzes bāzēto
mācīšanas sistēmu skolā.
Solis pa solim.
Ko jūs varētu darīt kā skolotājs?
Šinī projektā mēs izstrādājām solis-pa-solim metodikas īstenošanas stratēģiju, ar kuras
palīdzību var vieglāk sākt mācības.
1.etaps. Kā noteicējs savā klasē jūs varat sākt eksperimentēšanu divos veidos:
•
izmantot dažādas didaktiskas metodes, kas atvieglo/ sekmē mācīšanās procesu,
aktivizē skolēnus uzdot jautājumus. Nedodiet atbildes. Izmantojiet metodes, kas
aktivizē didaktiku, līdzdarbošanās mācīšanas un radošo zināšanu didaktikā.
Palīdzēt atspoguļot viņu mācīšanās procesu (portfolio, logi);
•
transformējiet jūsu uz zināšanu orientēto stundu par autentiskas mācīšanas
orientētu pieeju, piemēram, dodiet uzdevumu organizēt pusdienas 10 dažādu
valstu pārstāvju cilvēkiem. Viņiem būs nepieciešamas visāda veida prasmes.
Vadiet viņus.;
•
mēģiniet atrast kolēģus, kuri gribēs piedalīties un izstrādājiet uzdevumu kopā.
2. etaps. Mēģiniet paplašināt autentiskās mācīšanas iespējas:
•
izejiet ārā no kabineta;
•
atrodiet uzņēmumu, kas vēlētos organizēt dažus uzdevumus studentiem, kuri
varētu tos izpildīt, lai iegūtu autentiskas mācīšanas pieredz;.
•
organizējiet darba apmācību jūsu kolēģiem un vadībai;
•
parādiet, kā tas darbojas, ļaujot studentiem pašiem paveikt to;
•
lai būtu pierādījumi, salīdziniet stundas rezultātus, kas bija vadīta tradicionālajā
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veida un autentiskās mācīšanās grupas darbu.
3. etaps. Ja jūsu secinājumam ir jēga, tad:
•
mēģiniet pārliecināt mācību plāna veidotājus piešķirt tam likumīgu statusu un
izmantot to visā skolā.
Jums varētu palīdzēt autentiskās mācīšanās piecu rādītāju15 izmantošana, lai
saprastu, vai jūs esat uz pareizā ceļa.

VI. Secinājums
Vai šī pieeja ir piemērota, lai:
•
atbalstīt un uzsākt mācīšanos mūža garumā, kas pamatojas uz sākotnējo
mācīšanos?
•
apmierinātu darba tirgus pieprasījumu?
•
apmierinātu skolēna prasības pēc pievilcīgas un interesantas izglītības?
•
palīdzētu padarīt profesionālo izglītību ( ieskaitot augstāko profesionālo izglītību)
pievilcīgāku?
Ja mēs varētu iemācīties visu, kas nepieciešams darbam, skolas neeksistētu. Bet skolas
eksistē un tām ir liela nozīme mācību procesa organizēšanā, lai skolēns būtu nodrošināts ar
informācijas avotiem, ar atbildēm uz viņa jautājumiem, ar visu nepieciešamo, kas saistīts ar
mācīšanās procesu.
Jaunais cilvēks, kurš apguvis autentisko mācīšanās paņēmienus jau pamatskolā, varēs tos
izmantot visu savu mūžu.
Šī pieeja arī atbalsta un uzsāk mācīšanos mūža garumā un ir noderīga arī pieaugušo izglītībai.
Mācīšanos autentiskajā vidē veido arī jaunu viedokli par rezultāta novērtējumu. Lai labāk
izprastu pieredzi, ko students ir ieguvis, ar vienu vien eksāmenu nepietiek: nav iespējams
novērtēt visas zināšanas vienas sesijas laikā. Patiesais autentiskais novērtējums sastāv no
dažāda veida testiem, kuri kopumā dod pareizu priekšstatu par svarīgākajām zināšanām,
kuras ir nepieciešamas, lai risinātu profesionālos uzdevumus16 vai atrast risinājuma situācijā,
saistītā ar profesiju.
Novērtējuma komponenti ir atkarīgi no pieredzes, ko konsultants-eksperts grib novērtēt.
Te ir domātas dažādas pārbaudes, piem.: portfolio, prasmju pārbaudes, logbuki, atskaites
ziņojumi, novērošanas lapas, standarta eksāmens.
Kad mēs izmantojam pamatideju par autentisko mācīšanos profesionālajā izglītībā un
apmācībā, ļoti daudz autentisku pasākumu var organizēt skola, bet lai tam būtu sakars ar
reālo profesijas pasauli.
Autentiskās mācīšanās pieeja piedāvā jaunas iespējas un atbild uz jautājumiem, ko mēs
uzdevām sākumā. Faktiski, visas sastāvdaļas pastāv, bet lai tās īstenotu, nepieciešama
inovāciju sistēma. Inovācija, kā tāda dod stimulu visiem iesaistītajiem cilvēkiem, it sevišķi
skolas darbiniekiem tāpēc, ka viņiem ir izšķirošā loma jauninājumu ieviešanā un attīstīšanā.

15
16

Bor, W van den, 2005., Mācīties dzīvojot.
Burke K, 2005 (4. izdevums), Kā novērtēt autentisko mācīšanas., London: Corwin Press.
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Projekta rezultātu
apkopojums.
Konstruktīvās metodes – autentiska mācīšanās (KM) - tiek izmantotas Vellantkoledžā
(Nīderlande), lai attīstītu radošu pieeju, motivāciju un savienot mācīšanās procesu ar darba
vidi. Autentiska mācīšanās ir pedagoģiska pieeja, kas ļauj studentiem pētīt, apspriest un veidot
priekšstatus un sakarības reālās pasaules kontekstā un darboties projektos, kas attiecās uz
skolēnu. Caur šo pilot projektu, Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de
Torre Pacheco Spānijā īstenoja AM metožu piemērošanu, lai palielinātu studentu un skolotāju
motivāciju.
AM metodes tiek izmantotas Vellantkoledžā visā mācību procesā kopumā, nesadalot pa
tēmām, priekšmetiem vai moduļiem. Kā pirmais šīs metodikas mēģinājums - spāņu- holandiešu
komanda nolēma izmantot vienam apmācības cikla modelim. Bet vispārējais plāns ir
izmantot šo metodiku arī citos apmācības moduļos.

Pilotprojekta galvenie virzieni bija:
1. Informācijas meklējumi un pētījumi zinātniskajā literatūrā ( bibliogrāfijā),
zinātniskajās konferencēs, skolu un uzņēmumu apmeklējumi Nīderlandē.
2. Projekta metodoloģija.
3. Studentu grupu izvēle.
4. Darba plāna sastādīšana.
5. Projekta īstenošana kopā ar studentiem.
6. Novērtējums.
Galvenā prasība bija – izvēlētai studentu grupai jābūt no tāda apmācību moduļa, kura būtība
atvieglotu autentiskas mācīšanās metodes pielietošanu laika, zināšanu, projekta rezultātu
skaidrības utt. ziņā. Tika izvēlēta otra kursa dārznieka specialitātes studentu grupa un modulis
„Iekštelpu apzaļumošana un ziedu kompozīcijas”.
Projekta īstenošanas (kopā ar studentiem) uzdevumi:
•
Klientu meklēšana.
•
Iepriekšēja skolotāja – klienta vienošanās.
•
Projekta prezentēšana studentiem, lai saņemtu studentu piekrišanu.
•
Darba grupu izveidošana.
•
Darba plāna izveidošana grupā.
•
Studentu saistības, kā pamats viņu darba novērtējumam nākotnē.
•
Holandiešu eksperti autentiskā mācīšanā, konsultantu lomā.
Grupas darbojas kā reāla kompānija ar reāliem pasūtītājiem (Centro de Artes Escénicas de
Torre Pacheco -CAES- kura pieder pilsētai), plānojot savus uzdevumus, meklējot materiālus,
sagatavojot budžetu, apspriežoties ar pasūtītājiem utt.)
Tas aizņēma laiku no 2008. gada septembra līdz 2009. gada aprīlim, lai pabeigtu visu projektu
un iekļautu to skolas mācību laika modulī.
Studenti dalībnieki prezentēja savus darbus skolēniem no citām rajona skolām. Viņi oficiāli
nodeva gala rezultātus CAES 2009. gadā aprīlī.
Projekta darba novērtējums notika kopā ar studentiem, spāņu skolotājiem un holandiešu
ekspertiem, novērtējums attiecās uz kompetencēm, ko ieguva studenti un viņu viedokli par
AM sistēmu.
Galvenais projekta rezultāts, norādīts projekta mērķos, bija palielināt studentu motivāciju,
paredzot, ka viņi būs atbildīgāki un aktīvāki sava mācīšanas procesa dalībnieki. Faktiski,
viscaur projekta darbības laikam, studenti konsekventi lūdza atbalstu un veidoja atgriezenisko
saiti no saviem skolotājiem, ar prieku noturēja grupu tikšanos strādājot pie projekta CIFEA
darbnīcās un apmeklējot piegādātāju uzņēmumus ārpus mācību stundām.
Galvenie secinājumi:
•
•
•

Autentiskas mācīšanās sistēma, sinonīms nosaukumam autentiska vai izvietota
mācīšanās tika lietots Vellantkoledžā ( Nīderlande), kas nozīmē pilnu studentu
mācīšanās procesu, bez dalīšanās priekšmetu moduļos.
Tādas metodikas izmantošana nav iespējama Spānijā, jo tā neatbilst Spānijas
likumiem. Tomēr šī koncepcija ir pielāgojama un noderīga dažādās situācijas:
pielietojot individuālas apmācības modulī vai sadarbojoties dažādos moduļos.
Jāpatur prātā:
1) Tas ir izmaņas metodikā, kad students aktīvāk piedalās savā mācīšanās
procesā.
2) Studenta mācīšanās ir reāla projekta realizēšana, kas garantē kompetenču
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noteikto mācību programmā iegūšanu (profesionālās prasmes un iemaņas).
3) Students aktīvi piedalās savā ( ka arī savu kursa biedru) novērtēšanā, kas
pamatojas uz savstarpēji izstrādātiem kritērijiem.
•

•
•
•

Šī metode var būt pielietota vienu priekšmetu mācīšanā vairāk nekā citu, kaut izejot
no izskatītiem piemēriem, veiksmīgi var strādāt ar jebkuru mācību priekšmetu
(sk. projektus, ko realizēja grupas AM Nr. 2 un AM Nr. 3 no Latvijas un Somijas,
attiecīgi).
Torre Pacheko Centrā paredz, ka šo metodi turpinās izmantot nākošajos kursos,
kā arī citos moduļos, tā arī apmācības ciklos.
Un papildinot iepriekš minēto, dažus šīs metodes komponentus, tādus kā portfolio,
tagad neizmantoja, bet tie varētu būt interesanti nākotnē.
Un beidzot, dalībnieku motivācijas pieaugums un ieinteresētība mācību procesā
ir dubulta veiksme, ieskaitot ne tikai kompetenču iegūšanu, bet arī personīgo
gandarījumu.
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Sunrise mūžizglītības
projekts /AL2
Apraksts par autentiskās metodes realizēšanu izglītībā Latvijā
Holandiešu eksperti: : Peter de Wit, Wellantcollege - Gorinchem.
Dick Hoekstra, Wellantcollege - Rotterdam.
Projekta vadītāja Latvijā: Ilze Tālmane, Ērgļu arodvidusskola
Iesaistītās skolas:
-

Mērķis

Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskola
Valmieras Pārtikas ražotāju
Ērgļu arodvidusskola
Smiltenes tehnikums
Višķu profesionālā vidusskola
Bebrenes profesionālā vidusskola
Rēzeknes profesionālā vidusskola
Lūznavas profesionālā vidusskola
Vecbebru profesionālā vidusskola
Bulduru Dārzkopības vidusskola
Kandavas tehnikums
Skrundas profesionālā vidusskola
Saulaines profesionālā vidusskola

Šis projekts ir turpinājums ALIE projektam (Autentiskā Mācību metode Izglītībā - Leonardo da Vinci
starpvalstu projekts), lai uzlabotu rezultātus, kas iegūti līdz šim, kā arī turpinātu ieviest un īstenot
autentiskās mācību metodes izglītībā.
Metodika
1.posms
•
•
•

Pētījumi par sākotnējo situāciju projektā iesaistītajās skolās.
Pašreizējā situācija Latvijas skolu sistēmā.
Izveidot stratēģiju, kā sasniegt un novērtēt projekta mērķus.

2.posms
Zināšanu un prasmju īstenošana, kas nepieciešamas autentiskajā mācību procesā, strādājot
sekojošos uzdevumos:
•
PowerPoint prezentācijas
•
uzdevumi, kas saistīti ar individuālajiem portfolio, ieskaitot praktizēšanos ar European
Language Portfolio (ELP) un izmantojot portfolio, ko piedāvā Latvijas pārstāvji.
•
prezentācijas, ko piedāvā Latvijas pārstāvji par integrētām mācību metodēm.
•
mācību vadītāja uzdevumi.
•
Diskusijas par:
- ieguvumiem no autentiskās mācību metodes un mūžizglītības kopumā,
- praktisko zināšanu pārbaužu organizēšanu kopā ar uzņēmumiem
- kādas ir uzņēmumu prasības
- skolotāju un studentu atbildību
- saikni starp teoriju un praksi, un
- to, kā strādāt ar studentiem, kuriem ir dažāds prasmju līmenis.
3.posms
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DVD rādīšana un izplatīšana, kas tika veidota Nīderlandē par praktisko eksāmenu
uzņēmumā (angļu subtitri)
Testa skaidrojums un izplatīšana, kas var tikt lietots mācību vadītāja darba procesā.
Uzņēmumu apmeklējums. Intervijas ar studentiem un vadītājiem par prasmēm un
praktisko eksāmenu.
Ideju apmaiņa starp skolotājiem par autentisko mācību metodi un praktisko eksāmenu.
Ideju apmaiņa starp skolniekiem par šo tēmu.
Stratēģiski lēmumi par projekta turpināšanu starp divām vadošajām skolām (Bulduri
un Ērgļi)
Filmas veidošana par praktiskiem uzdevumiem, atgriezenisko saiti un portfolio
izmantošanu Latvijas kontekstā. Filma parādīs visu dalībnieku prasmes. Tā tiks izdalīta
skolām, kas piedalījās un tam jābūt ieguldījumam autentiskās mācīšanas ieviešanai.
Filma pati par sevi ir autentiskās mācīšanas piemērs. Divi studenti no Multivides
koledžas Nīderlandē, izmantoja šo filmas uzņemšanu, lai praktizētos eksāmenam.
Skolotāji no Latvijas ieradīsies Nīderlandē ar mērķi padziļināt zināšanas.
Portfolio izmantošana nākotnē tiks ieviesta projekta vadošajās skolās.

4.posms
• Filmas uzņemšana
• Novērtēšana: divu vadošo skolu satikšanās.
• Latvijas projekta vadītāja gala ziņojums.
Rezultāti
Divās skolās bija labi panākumi autentiskās mācīšanas ieviešanā - Bulduru un Ērgļu. Tās būs labs
piemērs pārējām skolām, kuras mēs apmeklējām projekta 1., 2. un 3.posmā. Skolotāju grupa no
šīm skolām varēs apmeklēt Nīderlandi ar mērķi gūt pieredzi autentiskās mācīšanas metodikas
apguvē Wellanta koledžā (Wellantcollege). Projekta vadītājs varēs izplatīt DVD, kā arī tas būs
pieejams internetā visiem interesentiem.
Šinī gadā, 2009, jaunā Latvijas valdība lems par jaunajām izglītības programmām. Cerams, ka
autentiskajai mācību metodei būs nākotne Latvijā.
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Sunrise projekts,
Darba pakete:
Autentiskā mācīšana
3, Yrkesakademin i
Österbotten , Somija
Kopsavilkums
Projekts “Sunrise” tika realizēts divus gadus. Trešajā darba posmā tika iesaistīti , pieci skolotāji,
divi eksperti, viens vadības grupas dalībnieks un divas skolēnu grupas. Šajā pilotprojektā ir
iekļauti divi dažādi kursi studentiem pusaudžu vecumā par praktisko slimnieku kopšanu. Abi
kursi notika ar divām dažādām skolēnu grupām. Viens no kursiem bija ļoti teorētisks, bet otrs
bija vairāk praktisks. Eksperti apmeklēja skolu trīs dažādos laikos.
Autentiskā mācīšanās tika definēts šādi: “Autentiskā mācīšana sākas ar atsevišķiem
studentiem, tiek ņemtas vērā viņu agrākās zināšanas un viņu domāšanas veids un “pasaules”
izpratne. Autentiskā mācīšana attīsta situācijas, kurās mācības tiek realizētas, tik autentiski, cik
vien iespējams, tāpēc, ka students var savienot savu mācīšanos ar reālām dzīves situācijām.
Zināšanas tiek iegūtas holistiskā veidā, neatdalot no reālās dzīves, kā tas ir parasti. Skolotāji
izveido mācību situācijās, tādā veidā, ka katram studentam ir iespēja mācīties savā vēlamā
veidā. Galvenais priekšnoteikums autentiskajā mācīšanā, ir tas, ka studentiem ir iespēja
mācīties vienam no otra. Kad skolēni apraksta to, ko viņi mācās un kā viņi domā, tad pārējie
arī var sākt domāt jaunā veidā, un sāk saprast citus cilvēkus, kas domā savādāk. Līdz ar to tas
var paplašināt individuālo viedokli. Autentiskā mācīšanās ir nepieciešama, lai katrs students

uzņemas atbildību par savu mācīšanos. Tādā veidā skolotāju uzdevums ir ilustrēt uzdevumu
vai mērķus tik daudzos veidos, cik vien iespējams, un būtu palīgs un vadītājs viņu mācīšanās
laikā.”
Pilotprojekts par Autentisko mācīšanos bija pozitīva pieredze, gan skolotājiem, gan skolēniem.
Rezultātos, kas iegūti no skolotāju viedokļa iekļauti arī daži punkti, lai šo metodi nākotnē
attīstītu. Viens no šiem punktiem ir, ka attiecībām starp ekspertiem un skolotājiem ir jābalstās
uz savstarpēju cieņu un uzticību un jāmācās no citu valstu pieredzes. Ja cieņas un uzticības
nav, tad ir grūti īstenot kaut ko jaunu. Dažādas kultūras (gan valstīm, gan privātpersonām)
un dažādi viedokļi par izglītības metožu nepieciešamību prasa labu teorētisku un praktisku
kvalifikāciju. Situācija ir tāda pati kā pilotprojektos ar studentiem. Tikai šajā gadījumā izejas
punktam ir jābūt skolotāja viedoklim vai izpratnei par pasauli. Šajā pilotprojektā skolotājiem
nepieciešams teorētisko zināšanu pamats, uz ko balstīt savu izpratni. Kad tā nebija patiesībā
process nebija kvalitatīvs. Bet visi strādāja, lai sasniegtu labus rezultātus, izmantojot jaunas
inovatīvas izglītības metodes.
Organizēt skolotāju darba situācijas un laiku ir ļoti svarīgs jautājums. Ja skolotājiem ir sajūta,
ka tas prasa vairāk laika, nekā parastās mācības, tad ir viegli atgriezties pie vecās sistēmas.
Uzdevums starp skolu vadītājiem un skolotājiem ir atrast problēmu risinājumus. Skolotāju
kontrole par studentu aktivitāti mācību procesā ir viens no galvenajiem uzdevumiem. Izpratne
par to, cik svarīga ir darba uzraudzība, grūtību izplānošana, secinājumi un darba analīze ir
lietas, pie kā jāstrādā vairāk. Vissvarīgākā lieta bija noskaidrot, kas studentiem darba gaitā
bija visgrūtākais, tad skolotāji var turpmāk pie tā vairāk piestrādāt.
Paredzamie rezultāti tika sasniegti. Skolēni bija daudz aktīvāki un parādīja lielāku atbildību
par savu mācīšanos. Kursi tika balstīti uz studentu pašu realitāti, un izpratni par pasauli.
Studentu saziņas līmenis bija lielāks un mācīšanās vienam no otra biežāka, nekā iepriekš.
Zināšanas bija vieglāk iegūt holistiskā veidā, neatrautas no reālās dzīves. Skolotāji domā, ka
zināšanas, ko skolēni ieguva paliks uz ilgāku laiku. Šajā procesā bija nozīmīgs arī studentu
vērtējums. Šajā gadījumā bija vairāk pozitīvu viedokļu, salīdzinot ar iepriekšējiem pētījumiem.
Vēlāk, kad viņi mācīsies citā profesionālā skolā ar citu metodi, būtu interesanti uzzināt kur viņi
iemācījās vairāk.
Labas metodes, kas tika īstenotas šajā pilotprojektā būs jāturpina ar skolotājiem, kuri bija
šeit iesaistīti. Ir arī citi skolotāji, ko iedvesmoja šis pilotprojekts. Mēs ceram, ka šie skolotāji ir
ieinteresēti, lai atrastu un mēģinātu izmantot jaunas mācību metodes. Ilgtermiņā, šī minētā
pieredze, būs daļa no pedagoģiskās attīstības, pie kuras strādāt visai skolai.
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AGRĀK GŪTO
KOMPETENČU
ATZĪŠANA
VAI JUMS ATKAL JĀMĀCĀS TĀS
PAŠAS LIETAS, KO JŪS JAU ZINĀT?
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Kopsavilkums par Sunrise projektu - Iepriekšējā Mācīšanās
YA - Yrkesakademin i Österbotten - Somija.
Profesionālā izglītības un mācīšanas centrs (zviedru valodā saīsināts kā YA!) tika izveidots
1. janvāra, 2009, kad trīs agrākās izglītības organizācijas (Zviedrijas Profesionālais institūts,
Korsnäs Kurscenter un Vocana) apvienojās vienā. YA! spēks ir labas un pareizas zināšanas
profesionālās izglītības jomā (gan jauniešiem, gan pieaugušajiem). Skolai visos līmeņos ir ļoti
laba sadarbība ar uzņēmumiem.
Wellantcollege - Randstad - Nīderlande
Tas ir Bezpeļņas lauksaimniecības profesionālās izglītības institūts no Nīderlandes rietumiem.
Šī ir lielākā zaļā arodskola ar apm. 14,000 pilna laika studentiem un 10,000 pieaugušiem
studentiem īstermiņa kursos. Izglītība ir virzīta uz dzīves, mācīšanas un darba integrāciju.
Zemes resursi - ienākumu avots
Organizācijas “Zemes resursi - ienākumu avots” darbība tika uzsākta 1998. Dibināšanas
mērķis bija dot iespēju čigānu ģimenēm iegūt iztikas līdzekļus, īpašumu, saimniekošanas
iespējas un cerību nākotnē. “Zemes resursi - ienākumu avots” programma ir sniegusi
finansiālu palīdzību lauksaimnieciskajai darbībai vairāk nekā 150 čigānu ģimenēm. Pēdējos
trīs gados organizācija izmantojusi mikrokredītu programmas līdzekļus čigānu ģimenēm
reģionā, lai nopirktu 270 akrus zemes apsaimniekošanai, traktoru iegādei, irigācijas sūkņu,
sēklu, minerālmēslu un augu aizsardzības preparātu iegādei. Agropārtikas informācijas
centrs, kas arī atrodas Plovdivā, Bulgārijā, organizē regulāru mācību kursus un piedāvā
lauksaimniecības, uzņēmējdarbības, kā arī juridiskas konsultācijas programmu dalībniekiem.
SUNRISE projekts par Iepriekšējo Mācīšanos (Prior Learning)
Projektam par Iepriekšējo mācīšanos (Prior Learning) Nīderlandē un Somijā bija dažādi
izejas punkti un darba metodes. Šajā Sunrise projektā mēs aprakstījām divu mācību sistēmu
atšķirības.
Iepriekšējās izglītības sistēmas atzīšana un akreditācija Nīderlandē ir saistīta ar holandiešu
Zināšanu Centra Iepriekšējās Izglītības Akreditācijas nodaļu (APL), un veic programmu
akreditāciju izglītības institūtu komerciāliem departamentiem un privātiem uzņēmumiem, tā
vēl nav daļa no izglītības sistēmas. Somija, no otras puses, dod mums iespēju izpētīt sistēmu,
kur skolām ir liela atbildība akreditācijas un atzīšanu procesā par agrāk iegūto kompetenci,
iepriekšējām mācībām.
YA - Yrkesakademin i Österbotten
Somijā iepriekšējās izglītības atzīšana tika praktiski piemērota jauniešu un pieaugušo
profesionālajā izglītībā. Tas ir likums par profesionālo izglītību kopš 2005 (30 § (15.7.2005/601).
Katrs var izvēlēties divus dažādus ceļus Somijas sistēmā: kompetences atzīšanu balstītu uz
kvalifikāciju un mācību programmas atzīšanu balstītu uz kvalifikāciju.
Uz kompetenci balstīta kvalifikācija – ar to tiek domāts par pieaugušo izglītības sistēmu.
Visiem strādājošiem, kas iesaistās iepriekšējās izglītības novērtēšanā jāveic kvalificētu
vērtētāju kompetences pārbaude. Katrs students saņem savu personīgo pētījumu plānu. Šajā
sistēmā, iepriekš iegūtā kompetence dod dalībniekiem iespējas samazināt skolā pavadāmo
mācību laiku un var pat novest tieši pie praktiskās kvalifikācijas novērtējuma.

Kvalifikācijas komisija ir struktūra, kuru ieceļ Nacionālā Izglītības Padome (National Board of
Education). Kvalifikācijas komisija kontrolē eksāmenu kvalitāti, zināšanu pārbaudes sistēmas
kvalitāti skolām un pieņem galīgo lēmumu par to, vai students iegūs kredītpunktus. Novērtētāji
var izvērtēt vai studentam vajadzētu saņemt kredītpunktus, vai ne. Kvalifikācijas komisija
izsniedz diplomus studentiem.
Uz mācību programmu balstīta kvalifikācija – studentus novērtē speciāla skolotāju grupa, kas
ir saistīta ar pilna laika profesionālās izglītības audzēkņiem.
Pētījuma padomdevējs tad ir atbildīgs par studentu iepriekšējās izglītības atzīšanu. Pētījuma
padomdevējs tad izvirza prasības par iepriekš iegūto izglītību.
Ja šīs iepriekšējās zināšanas ir tikai daļa no pilnā kursa profesionālās izglītības programmas,
tad profesionālās izglītības skolotājs būs atbildīgs par iepriekšējās izglītības atzīšanu.
Projektā šie iepriekšējās izglītības jautājumi tika pētīti, pamatojoties uz somu izglītības
sistēmu. Šajā SUNRISE projektā var atrast iegūtos rezultātus.
Wellantcollege
Sākumpunkts holandiešu izglītības sistēmai ir ļoti atšķirīgs. Iepriekšējās Izglītības Akreditācijas
nodaļa (APL) tiek arvien vairāk atpazīta un atzīta no uzņēmējiem, izglītības iestādēm, kā arī
valsts iestādēm.
Nīderlandē ir Holandiešu Izglītības centrs Iepriekšējās Izglītības akreditācijai (APL). Šis centrs
ir atbildīgs par zināšanu vadību un izplatīšanu par APL tēmām. Tā ir arī atbildīga par kvalitātes
standartu APL, Nīderlandē.
Iepriekšējās Izglītības Akreditācijas nodaļām (APL) ir kopīgs nosaukums, kas atzīst indivīdu
iegūtās kompetences, mācoties formālās vai neformālās dažāda līmeņa izglītības programmās.
Tas nozīmē, ka profesionālās darba iemaņas, kas iegūtas strādājot mājās vai veicot brīvprātīgo
darbu, ir principā pielīdzināmas ar tām, kas iegūtas formālās mācību situācijās. Turklāt,
kompetences ietver sevī vairāk nekā zināšanas, prasmes un attieksme. Viņi arī netieši norāda
uz talantu, lai pielāgotos mainīgiem apstākļiem, elastīgumu vai atvēršanās potenciālu. Tādēļ,
kompetences ietver ne tikai profesionālās iemaņas, bet sociālās un personīgās prasmes.

Atzīšana nozīmē, ka tiek piešķirts sertifikāts vai diploms, pamatojoties uz vispārēji atzītiem
standartiem, kā, piemēram, kvalifikācija arodizglītības struktūrā. Protams, ir arī citi standarti,
kas attiecas uz darba tirgu, ko darba devēji un darba ņēmēji uzskata par piemērotu. Ārējā
leģitimitāte ir galvenā prasība pie atzīšanas. APL paredz kursus, ko nosaka vērtētāji
profesionālajā jomā. Tikai šie vērtētāji var atzīt iepriekšējo izglītību.
Nīderlandē iepriekš apgūto kompetenču vērtēšana ir darba devēja un viņa darbinieka
iniciatīva Šīs abas puses atbalsta iniciatīvu augstākas kvalifikācijas iegūšanai, kā nepilna
laika students ar speciālu mācību plānu, kurā tiks papildinātas agrāk iegūtās kompetences.
Šim studentam tiks piedāvāta studiju programma, kas ietver tikai tos trūkstošos posmus, kas
nepieciešami viņa / viņas augstāka līmeņa izglītības kvalifikācijai. Izmaksas, lai novērtētu
darbinieka iepriekš apgūto ir diezgan lielas, un lielāko daļu segs darba devējs.
Sociālo Lietu un Nodarbinātības ministrija (The Ministry of Social Affairs and Employment)
samazina nodokli, darba devējiem, ka sūtīs savus darbiniekus uz iepriekšējo mācību
kvalifikācijas paaugstināšanu.
Wellantcollege ir komerciālā nodaļa ar Iepriekšējās izglītības vērtēšanas iespējām

Agrāk gūto kompetenču atzīšana

profesionālajā jomā lauksaimniecībā. Pieaugušie studentu, kuri vēlas var novērtēt savu
kvalifikāciju pie vērtētājiem Wellantcollege, kurš sniegs novērtējumu no paša sākuma līdz
beigām, dodot nobeiguma novērtējumu. Ar rezultātiem students var doties uz Wellantcollege
ar personīgo mācību plānu, kas dod studentiem iespēju samazināt savu mācību laiku, lai
iegūtu kvalifikāciju.
SUNRISE projektā varat atrast aprakstu par Wellantcollege darba metodēm.
Zemes resursi - ienākumu avots
Projektā šī partnerorganizācija no Bulgārijas pētīja Somijas un holandiešu iepriekšējās izglītības
atzīšanas sistēmu. Šī organizācija piedalījās pilotprojektā ar divām dažādām profesionālām
Bulgārijas skolām. Šis pilotprojekts ir balstīts uz somu un holandiešu iepriekšējās izglītības
vērtēšanas sistēmas atpazīšanu, salīdzinot ar profesionālo skolu mācību programmām.
Projektā novērtējuma komisijā tika iekļauti tikai skolotāji un eksperti no dažādām skolām, bet
nebija saiknes ar uzņēmumiem. Iepriekšējās izglītības kvalitātes noteikšanai nav speciālas
valsts sistēmas Bulgārijā. Tas ir iemesls, kādēļ paveiktais pilotprojektā varētu vienīgi kalpot
kā eksperiments.
Sīkāku aprakstu par SUNRISE projektu jūs varat atrast nobeiguma ziņojumā.

PRAKTISKĀS
APMĀCĪBAS
SKOLOTĀJU
IZGLĪTOŠANA
VAI UZŅĒMUMU PRAKSES
VADĪTĀJI APZINĀS, CIK SVARĪGS
VAR BŪT VIŅA IEGULDĪJUMS
PROFESIONĀLAJĀ APMĀCĪBĀ?

Praktiskās apmācības skolotāju izglītošana

Kuratoriem (On-the-Job (OJT) skolotāji) uzņēmumos ir galvenā loma mācību procesā. On-theJob skolotaji parasti tiek izraudzīti ņemot vērā viņu stāvokli uzņēmumā un viņu profesionālās
iemaņas. Dažreiz izvēloties šos kuratorus viņu pašu loma mācību procesā tiek vērtēta
visaugstāk: to pedagoģiskās un sociālās prasmes, zināšanas par izglītības sistēmu, ar kuru
viņi aktīvi sadarbojas, u.c. var netikt ņemtas vērā. Līdz ar to var gadīties trūkumi.
OJT apmācība ir obligāta Somijā un Nīderlandē. Somijas sistēma ir elastīga, un apmācība
var būt tradicionālu kursu veidā vai strukturēta kā privātā tikšanās ar privātskolotāju un OJT.
Nīderlandē ir kursu sistēma. Abos gadījumos tiek organizētas trīs līdz piecas vai četras
sesijas. Saturā tiek iekļauta informācija par izglītības sistēmu un par OJT nozīmi, kā arī dažas
pedagoģiskās prasmes.
Lai pārceltu šo jauninājumu no YA! (Somija) un Wellantcollege (Nīderlande) uz CIFEA Torre
Pacheco (Spānija), darba grupa sanāca kopā ar ekspertiem no partneru organizācijām un
Spāņu skolotāju grupu. Galvenais mērķis bija plānot un īstenot izmēģinājuma kursu, lai testētu
un pielāgotu inovācijas mācību procesā, tiesisko un administratīvo vidi. Tā rezultātā, komandai
bija jāizstrādā gala produkts, kas sastāv no dokumentiem un multimediju materiāliem, kā arī
jāizplata visa informācija starp nākotnes potenciāliem lietotājiem.
Spānijas kurss noritēja divās sesijās. OJT kuratoru atzinums kopumā bija pozitīvs, un tie jo
īpaši atzīmēja, par:
a) iepriekšējās informācijas trūkumu par viņu nozīmi uzņēmumā un kopējā perspectiva;
b) kā viņi tagad jūtas kā galvenie VET sistēmas elementi, un
c) kā palielināt viņu kā vadītāju/ treneru/ uzraugu motivāciju.
Studentu aptauja atklāja, ka kopumā tiem bija pozitīvs iespaids par saviem OJT kuratoriem.
Neskatoties uz to, augstākas atzīmes tika liktas tiem OJT, kas apmeklējuši kursus,
salīdzinājumā ar tiem, kuri nebija mācījušies. Vislabākais apmācīto OJT kuratoru vērtējums
bija sekojošās jomās: komunikācijas spēja un atbildība par studentiem.
Pamatojoties uz to, var izdarīt šādus secinājumus:
•
•
•
•

Mācību kurss OJT kuratoriem sniedz jaunas perspektīvas, palielinot viņu
motivāciju.
Kurss nevar būt pārāk garš, bet piecu stundu ilgums šķiet ir nepietiekams.
Ir svarīgi radīt aktīvu darbību kursu laikā, izmantojot mācību darbnīcas metodiku.
Kurss ir atgriezeniskās saites garants, lai uzlabotu izvietošanas sistēmu
uzņēmumā.

KVALITĀTES
MENEDŽMETA
PLĀNS
KOPSAVILKUMS

Kvalitātes menedžmeta plāns kopsavilkums

Leonardo da Vinci Lifelong Learning Program requires in its forms the implementation of a
system to monitor the quality of the project processes and products. The Sunrise partnership
decided to introduce an innovation as an added value, as it is the use of quality actions on the
approach of continuous improvement following the cycle PDCA (Plan – Do – Check – Act).
A Quality Management Plan (QMP) was established including tasks, dates, responsible
people, objectives, and indicators. Thus, it was fixed from the beginning which concrete
actions were needed to implement every Work Package (2, 3, and 4, related to the project
contents) and for the Project Management. Apart from individual calendars, tasks, objectives,
etc; some common indicators were defined.
All this was included on the Quality Management Cards, as project monitoring tools, in order
to detect time deviations in the tasks; and contribute information about the fulfilment of
objectives and indicators; all this following a previously fixed periodicity.
Due to the length of the project (nearly two years) it was important to plan the needed actions
to monitor the project development, and every partner had to be aware of them. In this way
decisions could be taken in advance to avoid delays with regard to the planning.
The QMP included the project organization structure through an Organization Chart showing
the positions and Work Packages of the project.
They were established general procedures for the project implementation explaining the steps
to carry out both the technical and the administrative organizations through a flowchart, in
which are represented responsibilities, carried out actions, and records to prove the execution
of every planned action.
The chosen improvement tool was the non conformity record (entry), to register the incidences
happened along the project development, as well as the corrective and preventive actions.
The aim of this information is to provide a guide for other projects in the future, trying to avoid
those non conformities, or facilitate their management in order to close them as soon as
possible.

