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Vardarbības tendences starp skolēniem
Bullying trends among pupils

Rasa ENIŅA-BRIEDE
Rīgas 68. pirmsskolas izglītības iestāde
rasaebriede@inbox.lv
Abstract
The aim of this study is to explore the actual extent of bullying in the primary schools of
Latvia, and analyse the different types of bullying, the parents' awareness of the relationships between
pupils, and the factors that influence the attitudes and ability of schools to deal with abuse. The
objective of this study is finding a way of how to minimize bullying and promote understanding
among pupils. The pupils, teachers and parents were asked to complete anonymous questionnaires,
and the results were triangulated with the help of further interviews and informal conversations. The
results show that children who have access to art and music classes show higher intelligence and they
are less aggressive. In schools where sports classes are predominant, violence among students is more
widespread.
Keywords: teachers, school, pupils, violence, parents.
Atslēgas vārdi: skolotājs, skola, skolēni, bērns, vardarbība, vecāki.
Summary
Analysing the data obtained, it can be concluded that 42 % of children from Grades 1-4
have been exposed to bullying (the percentage is calculated from 100 completed questionnaires). It
is almost every second child, although many of recorded bullying cases have happened only once,
have not been severe, and have lasted only for a short period of time. Physical abuse is reported less
frequently than emotional abuse – 20 %. There are some particularly cruel cases, when the bullies
have been pupils from the older grades and even police has been involved, but no such cases were
reported among children from Grades 1-4. 22 % of cases are related to emotional abuse, when a child
is insulted or ridiculed for a long time. The reasons for this type of abuse varies, and there has been a
case when mocking is directed towards a child with movement disorders.
The random incidents, when the classmates engage in argument or call some ugly names at
each other, are not recorded as bullying if the situation did not escalate to a conflict and if the
friendship did not suffer. From the research findings it can be concluded that the numbers of bullying
cases in urban schools are higher than in rural schools. In comparison with the world statistics, Latvia
takes the penultimate place with regards to bullying at schools (30,6 %).
Literatūra
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Sleep and motor learning
Miegs un kustību apguve

Antonio CICCHELLA
University of Bologna
antonio.cicchella@unibo.it
Abstract
Sleep is a process, which happens in human body and has many functions. One relatively
recently studied function of sleep is its involvement in the motor learning process. This paper presents
a historical overview of the studies on sleep, and the results of two experimental research studies that
explore the motor learning of a simple finger tapping tasks performed by adults, and the sleep habits
of boys practicing sports. The research results show that sleep has an effect on improving motion
retention of simple motor tasks, and that sports improve sleep for boys, thus contributing to better
learning.
Keywords: sleep, motor learning, boys, sports.
Atslēgas vārdi: miegs, kustību apguve, zēni, sports.
Kopsavilkums
Miegs ir process, kas notiek cilvēka ķermenī un kuram ir vairākas funkcijas. Viena no
salīdzinoši maz pētītām miega funkcijām ir miega loma kustību apgūšanas procesā. Šajā rakstā ir
vēsturiski apskatīti miega pētījumi, kā arī prezentēti divu eksperimentālu pētījumu rezultāti: miega
ietekme uz vienkāršu motorisku pirkstu kustību apguvi pieaugušajiem, un zēnu, kuri nodarbojas ar
sportu, miega ieradumi.
Miega higiēna ir svarīgs faktors cilvēka veselības uzturēšanai, mācību sasniegumiem un
produktivitātei katrā darbības jomā, kā arī galvenais faktors, kopā ar pārtiku, slimību profilaksē.
Industrializētā sabiedrības uzbūve neņem vērā miega fizioloģiju. Mācību laiki skolās tiek stingri
reglamentēti, nepieļaujot pielāgošanos sezonālajām gaismas iedarbības izmaiņām. Šie fakti ir labi
zināmi (Owen 2004, Grander 2016), taču politiķi nav ieklausījušies šajā vēstījumā, kā arī sociālās
struktūras ir grūti izmainīt. Sports ir noderīgs miega regulators, un to nedrīkstētu uzskatīt par
apdraudējumu mācībām, jo tas palīdz mācīties, paildzināt miegu un uzlabot atmiņu.
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Bērnu stresu veicinošie faktori sākumskolas posmā
Stress – promoting factors for children at primary school

Agate CUKURA
Liepājas Universitāte
agate.cukura@gmail.com

Pāvels JURS
Liepājas Universitāte
pavels.jurs@liepu.lv
Anotācija
Bērnam mācību uzsākšana skolā ir personīgi nozīmīgs process, jo sākumskolas pakāpē
skolēns: rada pamatus turpmākajai izglītībai; attīsta domāšanas, sadarbības un pašvadības prasmes,
lai veidotos kā pašpietiekams, aktīvs Latvijas pilsonis; iegūst mācīšanās un izaugsmes pieredzi,
apzinās savas personiskās vajadzības, intereses un spējas. Tieši jaunākajā skolas vecuma periodā
attīstās nozīmīgas personības kvalitātes, iegūtās skolēnu prasmes kļūst par pamatu turpmākās
izglītības apguvei.
Sākumskolas posmā notiek personības attīstības process, ievērojot sociālos, fiziskos,
emocionālos un psiholoģiskos priekšnosacījumus. Skolā bieži bērni var sastapties ar dažādām
problēmsituācijām, kuras viņu organismā var veicināt un izraisīt stresa reakcijas. Ieilgstot
problēmsituācijai, pieaug arī stresa līmenis, kas būtiski ietekmē bērna ikdienu, mācīšanās spējas un
attieksmi.
Raksta mērķis: analizēt sākumskolas skolēna mācību slodzi, identificējot bērnu stresa
veicinošos faktorus sākumskolas posmā.
Atslēgas vārdi: bērni, izglītības saturs, mācību slodze, sākumskola, stress.
Keywords: children, content of education, training load, primary school, stress.
Kopsavilkums
Sākumskola ir pirmā izglītības iestāde pēc pirmsskolas, kurā skolēns sastopas ar mācību
procesa grūtībām. Pirmie skolas gadi veido pamatu turpmākai izglītībai, ietekmējot bērna sociālo,
fizisko, kognitīvo, emocionālo un psiholoģisko attīstību. Lai skolēna attīstība būtu sekmīga, ir būtiski
apzināties pedagoģiskās prasības pret bērniem un viņu resursus to izpildē.
Balstoties sākumskolas skolēnu vecumposma īpatnībās, izglītības saturā izvirzītās prasības un
sasniedzamie rezultāti vērtējami kā ļoti augsti, kurus skolēnam iespējams realizēt tikai ar pastiprinātu
piepūli, papildu mācību stundām un ilgstošu koncentrēšanos – resursiem, kuri sākumskolas skolēnam
nav raksturīgi. Prasībām regulāri pārsniedzot resursus, bērns pieredz paaugstinātu stresu, kam
ieilgstot, tiek negatīvi ietekmēta bērna vispārējā attīstība, turpmākā attieksme un spējas. Ir būtiski
nodrošināt pozitīvus vecumposma jaunveidojumus; sistemātisku un mērķtiecīgu strādātprasmi,
veselu pašapziņu, sadarbības un pašvadības prasmes, lai bērns veidotos kā pašpietiekams, aktīvs
Latvijas pilsonis. Veidojot optimālu stresa pieredzi bērnībā, tiek atbalstīta veiksmīga personas
izaugsme un attīstība arī nākotnē.
Pedagoģiskajā procesā ir būtiski konstatēt ne tikai bērnu stresa cēloņus, bet arī apgūt stresa
mazināšanu kā seku pārvaldīšanu. Nepieciešama turpmāka pētniecība un darbības pētījumi Latvijas
sākumskolās, pilnvērtīgi izvērtējot bērna slodzi praksē un nosakot ar mācībām saistīto skolēnu stresa
līmeni.
Summary
After the preschool, primary school is the first educational institution where the pupil
encounters difficulties in the learning process. The first years of schooling form the basis for further
education, influencing the child's social, physical, cognitive, emotional, and psychological
development. For this development to be successful, it is essential to be aware of the pedagogical
demands placed upon children and their resources in meeting them.

Considering the peculiarities of the primary school age group, the curriculum requirements
and desired outcomes can be rated as very high, which a pupil can only achieve with an increased
effort, extra learning hours and prolonged concentration – the resources that are not characteristic for
primary school pupils. As the requirements exceed the resources on the regular basis, the child is
exposed to increased stress level, and if it is prolonged, the child's overall development is adversely
affected, as well as his/her attitude and abilities. In this stage, it is important to ensure positive
development of systematic and purposeful working skills, healthy self-confidence, cooperation and
self-management skills, so that the child develops as a self-sufficient, active citizen of Latvia.
Formation of a positive stress experience in the childhood supports successful child’s personal growth
and development in the future.
In the pedagogical process, it is important not only to identify the causes of children's stress,
but also to teach how to reduce stress and how to manage the consequences. Further research and
particularly action research studies are needed in primary schools of Latvia fully assessing the
children’s workloads in practice and determining the level of stress associated with learning.
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Pamatizglītības standarta raksturojums kontekstā ar
9. klašu skolēnu vērtību sistēmas un atbildības veidošanos
Description of the basic education standard in the context
of the value system and responsibility formation for Grade 9 pupils

Pāvels JURS
Liepājas Universitāte
pavels.jurs@liepu.lv

Alīda SAMUSEVIČA
Liepājas Universitāte
alida.samusevica@liepu.lv
Anotācija
Kopš neatkarības atjaunošanas Latvijas izglītības sistēma piedzīvo samērā straujas
pārmaiņas – ir izstrādāts un apstiprināts jaunais pamatizglītības standarts, līdztekus ir notikušas
saturiskās pārmaiņas arī pirmsskolas un vidusskolas posmos. Viens no izvirzītajiem jaunā
pamatizglītības standarta mērķiem ir veicināt skolēnu pilsoniski atbildīgo attieksmi un patriotismu.
Raksta mērķis ir raksturot jaunā pamatizglītības standarta satura jomu „sociālā un pilsoniskā”
sasniedzamo rezultātu kontekstā un veikt izpēti, lai noskaidrotu 9. klašu skolēnu atbildību, kā arī
dominējošās personīgās un Latvijas vērtības. Tādējādi rezultātā, izmantojot vispārteorētiskās
(pamatizglītības satura izvērtējums, vērtību un atbildības teorētiskie aspekti) un empīriskās metodes
(aptaujā izmantojot varbūtīgo izlases veidu kopu izlasi), autori iepazīstina ar jaunā pamatizglītības
satura sagaidāmo rezultātu ietekmi attiecībā uz vērtību un atbildības jautājumiem, kā arī raksturo
pastāvošo realitāti 9. klašu skolēnu vērtību sistēmā un individuālās atbildības raksturojumā.
Atslēgas vārdi: atbildība, izglītība, pamatizglītības saturs, skolēni, vērtības.
Keywords: basic education standard, education, pupils, responsibility, values.
Summary
The new basic school curriculum provides an opportunity to promote the development of
student value system and responsibility in the pedagogical process. The emphasized requirements for
Grade 9 graduates are: self-regulation, positive attitude, tolerance, personal responsibility, civic
engagement, patriotism, and understanding of the important values of the society, ensuring the
transfer and application of knowledge to the existing reality.
Summarizing the empirical research data, it can be concluded that the predominant values for
Grade 9 pupils are family, friends, peers and concern about education. Some students find it difficult
to name their own values and the values of Latvia. The students involved in the study can be described
as responsible only in those areas that affect the respondents themselves on a short term basis.
Research highlights the lack of responsibility particularly in such categories as students` ability to
take responsibility for their country, their future and their education. This means that in the
pedagogical process, during the implementation of the conceptual framework of the new basic
education curriculum, it is necessary to promote students' understanding in order to develop a longterm perspective.
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Spirituality and worldview in the context of higher education
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Anotācija
Garīgums un pasaules redzējums (worldview) ir plaši koncepti ar daudzām un dažādām
izpratnēm un perspektīvām. Tie sevī ietver izjūtas par saikni ar kādu augstāku spēku, kā arī nozīmē
atbilžu meklējumus uz eksistenciāliem dzīves jautājumiem. Cilvēka garīguma pieredzes var tikt
raksturotas gan kā svētas vai transcendentālas, vai arī kā izpratne par to, ka viss šajā pasaulē ir dziļi
vienots un vienmēr kustībā. Ir cilvēki, kas savas garīguma pieredzes saista ar piederību kādai
konkrētai reliģijai, citi šo vienotību meklē dabā, mūzikā, arī savstarpējās attiecībās. Garīgums savā
būtībā ir saistīts ar lielajiem dzīves jautājumiem un dzīves jēgas meklējumiem, taču katram tas var
nozīmēt kaut ko savu. Šajā pētījumā ar anketēšanas palīdzību tika noskaidrota studentu izpratne par
garīguma lomu viņu dzīvēs un izglītībā, aptaujājot studentus divās Latvijas augstskolās, fokusējoties
uz šo studentu pasaules uztveres dažādību, viņu garīgās pieredzes avotiem un garīguma
meklējumiem, kā arī meklējot atbildi uz jautājumu – cik daudz skolās un augstskolās būtu
nepieciešams runāt par garīgumu, dažādām reliģijām un pasaules redzējumiem, kas nereti līdzās
eksistē mūsdienu dažādības kontekstā. Pētījuma rezultāti atklāj studentu ieinteresētību ar garīgumu
saistītās pieredzēs un dzīves jēgas meklējumos, veidojot katram personīgi nozīmīgu dzīves filozofiju,
kura nereti ir saistīta ar skepticismu iepretim tradicionālo reliģiju piedāvājumam, parādot atvērtību
ekumēniskam pasaules skatījumam.
Atslēgas vārdi: izglītība, garīgums, reliģija, pasaules redzējums, dažādība.
Keywords: education, spirituality, religion, worldview, diversity.
Summary
Spirituality and worldview are broad concepts with many different understandings and
perspectives. They include a sense of connection to a higher power, as well as a search for answers
to existential questions of life. Human spiritual experiences can be described as sacred or
transcendental, or as an awareness that everything in this world is deeply united and always in the
process. There are people who associate their spiritual experiences with a particular religion, others
seek this unity in nature, in music, and also in their relationships. Spirituality is essentially about the
great questions of life and the search for the meaning of life, but to everyone it can mean something
different. This study explores students' perceptions of the role of spirituality in their lives and
education by surveying students at two Latvian universities, focusing on the diversity of their
perceptions of the world, their sources of spiritual nourishment and their quest for spirituality.
Universities need to address issues of spirituality, different religions and worldviews, which often
coexist in the context of contemporary diversity. The results of the study reveal students' interest in
spirituality-related experiences and their search for meaning in life and for meaningful philosophy of
life, often associated with scepticism towards traditional religious offerings but showing openness to
an ecumenical approach to religions.
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Abstract
The aim of the article is to reveal a fundamental relation between the philosophy of creativity
and education in the knowledge society. Knowledge society as a special social space of modern
society is formed in the middle of the 20th century with a new system of educational organizations,
therefore training a knowledge worker who is able to be productive in a rapidly changing knowledge
and technological environment is one of the main challenges of modern education. The contemporary
philosophy of creativity has an important impact on education in knowledge society. The creative
nature of learning determines the knowledge worker’s ability to achieve social, technical and
technological innovations, while research work forms a dynamic competence and socio-economic
performance. The article stresses that creativity remains one of the most important educational goals
of knowledge society.
Keywords: philosophy, creativity, education, knowledge society.
Atslēgas vārdi: filozofija, radošums, izglītība, zināšanu sabiedrība.
Kopsavilkums
Raksta mērķis ir atklāt būtisko saikni starp radošumu un izglītību zināšanu sabiedrības
filozofijā. Zināšanu sabiedrība kā mūsdienu sabiedrības īpašā sociālā telpa tika izveidota
20. gadsimtā. Kā jauna izglītības organizāciju sistēma, lai attīstītu zinošu strādnieku, kurš var būt
produktīvs strauji mainīgajās zināšanu un tehnoloģiju vidēs, tas ir viens no mūsdienu izglītības
galvenajiem izaicinājumiem. Izrādās, ka mūsdienu jaunrades filozofijai ir liela ietekme uz izglītību
zināšanu sabiedrībā. Mācīšanās radošā būtība nosaka zinoša darbinieka spēju vadīt sociālos,
tehniskos un tehnoloģiskos jauninājumus, kā arī attīsta to dinamisko kompetenci un
sociālekonomiskos rezultātus.
Rakstā norādīts, ka radošums joprojām ir viens no svarīgākajiem izglītības mērķiem zināšanu
sabiedrībā. Mēs uzskatām, ka radošuma filozofija var palīdzēt cilvēkiem attīstīt savas problēmu
risināšanas un citas domāšanas prasmes, bagātināt viņu dzīvi un nostiprināt viņu spēju pārvaldīt,
attīstīties un augt, reaģējot uz izmaiņām zināšanu sabiedrībā. Tā kā ekonomika kļūst
internacionalizēta un cilvēki kļūst arvien mobilāki, uzņēmumos ir jāatzīst radošuma pieeju atšķirības,
īpaši svarīgi tas ir izglītībā. Cieši savstarpēji sasaistītajā 21. gadsimta pasaulē, iespējams, nav
pietiekami aplūkot radošumu, tikai no austrumu vai rietumu aspekta. Radošuma filozofija var
nodrošināt kopīgu pamatu ilgtspējīgai kritiskai domāšanai un konkrētai problēmu risināšanai
izglītībā.
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Anotācija
Viena no pedagoģijas pamatdisciplīnām augstākās izglītības iestādēs ir vispārīgā didaktika.
Studiju kurss ar šādu nosaukumu tika iekļauts skolotāju sagatavošanas programmās laikā, kad 20. gs.
90. gados Latvijā tika uzsākts studiju programmu akreditācijas process. Šāda studiju kursa iekļaušanu
studiju programmās ietekmēja gan vispārīgās didaktikas kā zinātnes nozares attīstība Latvijā kopumā,
gan savulaik ekspertu ieteikumi visām augstākās izglītības iestādēm, kuras realizēja skolotāju
sagatavošanas programmas. Īstenojot Eiropas Savienības regulu „Eiropa 2020” augstākajā izglītībā,
tiek pārskatīts piedāvāto izglītības programmu saturs. Tajās parādās jauni studiju kursi, esošajos tiek
mainīti akcenti no zināšanu apgūšanas uz kompetencēs balstītām studijām. Vienlaikus mainās
studējošo priekšstats par vispārīgo didaktiku kā vienu no pedagoģijas pamatdisciplīnām. Pētījuma
mērķis ir palīdzēt izprast problēmas mūsdienu skolotāju izglītošanā un mērķtiecīgi tālāk virzīt
izglītības attīstību, pilnveidojot tās kvalitāti.
Pētījumu datu analīzei tiek izmantotas šādas metodes: aprakstošā statistika un kontentanalīze.
Kontentanalīze tiek izmantota, lai analizētu Latvijas normatīvo aktu noteikumus par studiju
programmu izveidi un to atbilstību regulas „Eiropa 2020” prasībām. Aprakstošā statistika tiek
izmantota, lai apkopotu informāciju par Latvijas augstskolu piedāvātajām izglītības programmām un
iegūstamajām kvalifikācijām. Piedāvāto studiju programmu padziļinātas analīzes mērķis ir atklāt
galveno didaktikas kategoriju atspoguļojumu studiju kursu aprakstos.
Pētījuma rezultāts ir Latvijas universitāšu pieredze studiju programmu izstrādē. Ir izstrādāti
ieteikumi vispārējo didaktisko pamatjautājumu atspoguļošanai bakalaura programmās, kas sagatavo
potenciālos skolotājus.
Atslēgas vārdi: skolotāju izglītība, studiju kurss, pedagoģijas zinātne, vispārīgā didaktika,
kompetence.
Keywords: competence, general didactics, pedagogy, study course, teacher education.
Kopsavilkums
Eiropas Savienības regulas „Eiropa 2020” īstenošana ir devusi iespēju pārskatīt piedāvāto
izglītības programmu saturu. Tajos parādās jauni studiju kursi, esošie ir mainījuši uzsvaru no zināšanu
apguves līdz kompetencē balstītiem pētījumiem. Tajā pašā laikā tiek mainīts studentu viedoklis par
vispārējo didaktiku kā vienu no pedagoģijas pamatnozarēm. Pētījuma mērķis ir palīdzēt izprast
mūsdienu skolotāju izglītības problēmas un mērķtiecīgi virzīt tālāk izglītības attīstību, uzlabojot tās
kvalitāti. Pētījumu datu analīzei tiek izmantotas šādas metodes: aprakstošā statistika un satura analīze.
Pašlaik skolotāju apmācības programmas Latvijā īsteno septiņas augstākās izglītības iestādes, kas
piedāvā 24 studiju programmas, no kurām četru augstskolu piedāvājumā ir iekļautas tēmas vispārējās
didaktikas izpētes jautājumos. Citas izglītības iestādes savās programmās ir iekļāvušas tēmas, kas
saistītas ar mācību priekšmeta didaktiku. Vispārējās didaktikas studiju kurss jāizstrādā, ņemot vērā
zinātnes un pedagoģijas jēdzienu, vispārējās didaktikas, studiju kursa un kompetences mijiedarbību.
Ņemot vērā vispārējās didaktikas kā zinātnes apakšnozares attīstību, Latvijā tā papildināma ar
augstākajā izglītībā izmantoto jēdzienu skaidrojumiem.
Summary
The implementation of the European Union regulation “Europe 2020” has given the
possibility to review the content of the offered educational programmes. New study courses have
appeared, and the existing ones have changed the emphasis from knowledge acquisition to
competence-based learning. At the same time, the students’ view of general didactics as one of the
basic disciplines in pedagogy is changed. The aim of the research is to help to understand the problems

in contemporary teacher education and purposefully push further the development of education
improving its quality. For analysis of the research data the following methods are employed:
descriptive statistics and content analysis. In Latvia, currently teacher education programmes are
implemented by seven higher education institutions, which offer 24 study programmes, but the
research topics of general didactics are included in the offer of four higher education institutions.
Other educational institutions have included topics related to the particular didactics in their
programmes. The study course on general didactics should be developed taking into consideration
the interaction between the concepts of science and pedagogy, general didactics, study course and
competence. In Latvia, considering the development of general didactics as a sub-branch of science,
it is supplemented with the explanations of concepts used in higher education.
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Pašvirzīta mācīšanās profesionālās kompetences pilnveidei
Self-directed learning for the development of professional competence
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Anotācija
Straujo zinātnes un tehnikas sasniegumu un augsto tehnoloģiju laikmetā globalizācijas un
integrēšanās procesos cilvēka zināšanas un prasmes noveco arvien ātrāk vai ir nepietiekamas.
Cilvēkam nepieciešams tās pastāvīgi pilnveidot un uzlabot, kā arī apgūt jaunas zināšanas un prasmes,
lai spētu iekļauties sabiedrībā un konkurēt darba tirgū. Mērķis, balstoties uz pragmatisma pieeju,
pamatot pašvirzītas informālās mācīšanās aktualitāti un nepieciešamību profesionālās kompetences
pilnveidei. Pamatuzdevums – izpētīt un raksturot mūsdienu pragmatiski virzītu izglītību un pašvirzītu
mācīšanos profesionālās kompetences pilnveidei. Pieaugušo neformālā izglītība kā mūsdienu
izglītības stratēģijas apzināta un neatņemama daļa ieņēmusi vietu salīdzinoši nesen, tēma lielā mērā
pētāma teorijas robežās.
Atslēgas vārdi: mūžizglītība, pragmatisma pieeja, pašvirzīta informālā mācīšanās.
Keywords: lifelong learning; pragmatism approach, self-directed informal learning.
Kopsavilkums
Globalizācijas un integrēšanās procesos cilvēka zināšanas un prasmes noveco arvien ātrāk vai
ir nepietiekamas. Cilvēkam nepieciešams tās pastāvīgi pilnveidot un uzlabot, kā arī apgūt jaunas
zināšanas un prasmes, lai spētu iekļauties sabiedrībā un konkurēt darba tirgū.
Gan zinātne, gan prakse runā par mūžizglītību. Tās kontekstā tiek izvirzīti vairāki mērķi, kas
ir aktuāli visiem iedzīvotājiem un ir atkarīgi no vecuma, dzīvesvietas, sociālās piederības, kā arī
atbilst katra indivīda interesēm, spējām un tautsaimniecības attīstības vajadzībām. Mūžizglītības
politika saistīta ar personīgu piepildījumu un uzņēmību, kas nodrošina ilgtspējīgas kompetences
darbam, personīgai izaugsmei. Mūžizglītības virziens ir pieaugušo izglītība, kur liela loma pašam
mācāmajam. Mūsdienu postindustriālajā laikmetā arvien lielāka paša cilvēka atbildība par savu
konkurētspēju darba tirgū. Darba tirgū viens no galvenajiem rādītājiem indivīda novērtēšanai ir viņa
profesionālā kompetence. Profesionālo kompetenci raksturo ne tikai zināšanas, tās ir prasmes un
atbildība noteiktā darba situācijā. Noteikto darba situāciju var apgūt praktiskajā dzīvē, t. i., mācīšanās
ar pragmatisku pieeju, taču ne visu izglītības iestāžu materiāli tehniskais nodrošinājums to ļauj
īstenot, ne katrs uzņēmums ieinteresēts investēt vienkāršu profesiju apmācībās. Rezultātā
profesionalitāte ir paša cilvēka atbildība un viens no vienkāršākajiem un lētākajiem ceļiem ir
pašvirzīta informāla mācīšanās.
Summary
In the process of globalisation and integration, human knowledge and skills become outdated
or insufficient very quickly. One needs to constantly improve them, as well as acquire new knowledge
and skills to be able to fit in with the society and be competitive in the labour market.
Lifelong learning is topical both for science and in the practice. In its context, a number of
objectives are pursued, which are relevant to all citizens, depending on their age, place of residence,
and social status. The objectives meet the interests and abilities of each individual, as well as the
needs of economic development. Lifelong learning policies are related to personal fulfilment and
determination which provide sustainable competences for work and personal growth. Lifelong
learning is an adult education where the students themselves play a major role. In today’s postindustrial era, the responsibility for competitiveness in the labour market is increasing. In the labour
market, the main indicator for person’s assessment is professional competence. Professional
competence is not just the knowledge; it is skills and responsibility in a particular work situation. This
particular work situation can be experienced in practical life, i.e. applying pragmatic approach to
learning, however, not all educational institutions can provide it, and not every company is interested

in investing in common vocational training. As a result, professionalism is one’s own responsibility,
and self-directed informal learning is one of the simplest and most inexpensive ways of how to
achieve it.
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Anotācija
Mūsdienās svarīgi izglītības sistēmā nodrošināt ikvienam iespēju pilnveidot savas
kompetences – iegūt izglītību, pārkvalificēties, papildināt zināšanas visā dzīves laikā. Taču atbildība
negulst tikai uz institūcijām, kuras to realizē. Šodien pašam cilvēkam par to jāiemācās pieņemt
lēmumu. Liela daļa cilvēku to apjauš pieaugušā vecumā. Mācīšanās jāuztver kā pašizziņas, dabas un
sabiedrības izziņas vienots process. Viens no ceļiem ir pašattīstība, kas mūsdienās ir ļoti būtiski.
Pilnveidošanās inovatīvā mācīšanās procesā notiek sekmīgāk, jo pastāv mijiedarbība starp
sabiedrības attīstības mērķiem un cilvēka vajadzību apmierināšanu, profesionālās darbības mērķiem
un jaunu zināšanu apguves paņēmieniem. Arvien pieaug pieaugušo mācīšanās loma, kur nozīmīgu
vietu ieņem pašattīstība.
Atslēgas vārdi: pieaugušo mācīšanās, pašvirzīta informālā mācīšanās, pieaugušo pašattīstība.
Keywords: adult learning, self-directed informal learning, self-development.
Kopsavilkums
Straujais progress pasaules reģionos parāda, cik svarīga ir novatoriska, progresīva un
kvalitatīva izglītība kā viens no ekonomiskās konkurētspējas galvenajiem faktoriem. Ir jāpaaugstinās
vispārējam prasmju līmenim, lai apmierinātu darba tirgus vajadzības un ļautu cilvēkiem aktīvi
darboties mūsdienu sabiedrībā. Izglītība ceļ cilvēku pašapziņu, veicina karjeras attīstības iespējas,
kalpo par personības izaugsmes līdzekli. Nākotnes sabiedrība sagaida indivīdu kā dažādu pārmaiņu
iniciatoru un to realizētāju, izmantojot zināšanas, prasmes un radošas pieejas problēmu risināšanā.
Pašreiz ikvienam indivīdam ir nepieciešams iesaistīties visdažādākajos pārmaiņu procesos, kas
galvenokārt saistīti ar savu vajadzību apzināšanos un to realizācijas veidu noskaidrošanu.
Pieaugušajam ir grūti piemēroties jaunā laikmeta prasībām. Lai atvieglotu sabiedrības
adaptāciju jaunajos apstākļos, tiek meklēti daudzveidīgi problēmu risināšanas ceļi. Visplašāk tie
raksturoti Eiropas Komisijas Baltajā grāmatā (1998), nosakot, ka nepieciešams:
1. Koncentrēt uzmanību uz vispusīgu zināšanu apguvi.
2. Veidot izpratni par lietu būtību.
3. Izprast mijsakarus starp pagātni un tagadni.
4. Attīstīt ikviena cilvēka nodarbinātības un ekonomiskās dzīves potenciālu, pievēršot uzmanību:
 svešvalodu zināšanām,
 prasmēm kontaktēties,
 spējām strādāt komandā u. c.
No iepriekšminētā var secināt, ka viens no aktuālākajiem mūsdienu sabiedrības jautājumiem
ir pieaugušo mācīšanās.
Summary
Rapid progress in the world regions illustrates the importance of innovative, progressive and
quality education as one of the key factors for economic competitiveness. There is a need to raise the
overall skill level to meet the needs of the labour market and enable people to play an active role in
today's society. Education raises people's self-confidence, promotes career development, and serves
as a tool for personal growth. The future society expects the individual to be the initiator of various
changes and their implementer, using knowledge, skills and creative approaches to problem solving.
At present, every individual needs to be involved in a variety of change processes that are first and
foremost related to the implementation of their needs and the ways of doing it.
It is difficult for an adult to adapt to the demands of the new age. Various problem solving
paths are being sought to facilitate the adaptation of society to the new circumstances. They are most

widely described in the European Commission's White Paper (1998), which states that there is a need
to:
1. Focus on comprehensive learning.
2. Develop understanding of the essence of things.
3. Understand the interactions between the past and the present.
4. Develop the potential for employment and economic life of everyone by focusing on:
 foreign language knowledge,
 communication skills,
 ability to work in a team, etc.
From the above we can conclude that adult learning is one of the most pressing issues of
modern society.
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Abstract
Aim – to identify criterions and parameters for classification of higher education institutions,
using research method – qualitative content analysis. The following tasks are defined for reaching the
aim: to conduct qualitative content analysis and define categories and their frequency; to describe and
analyse defined categories; to compare different classifications of higher education institutions; to
summarize the analysis results and draw conclusions.
Research methodology – overview of literature and qualitative content analysis.
Findings – qualitative content analysis helps to structure the information gathered, to select
the relevant and applicable, and leads to the development of new categories; higher education
institutions are classified in many ways, using different criterions and parameters; classifications
made by individual researchers are available, as well as universally known and applied classifications
of higher education institutions such as Carnegie Classification and European classification of higher
education institutions.
Research limitations – the classification of higher education institutions is analysed only from
Europe and the United States of America.
Keywords: higher education institution, classification, diversification, competitiveness, ranking.
Atslēgas vārdi: augstākās izglītības iestāde, klasifikācija, diversifikācija, konkurētspēja, reitingi.
Kopsavilkums
Mērķis – identificēt kritērijus un parametrus augstākās izglītības iestāžu klasifikācijai,
izmantojot pētniecības metodi – kvalitatīvā kontentanalīze. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti sekojoši
uzdevumi – veikt kvalitatīvu kontentanalīzi un noteikt kategorijas un to biežumu; aprakstīt un analizēt
noteiktās kategorijas; salīdzināt augstākās izglītības iestāžu dažādās klasifikācijas; apkopot analīzes
rezultātus un izdarīt secinājumus.
Pētījuma metodoloģija – pētījumā izmantotas literatūras sistemātiskās analīzes metodes –
literatūras pārskats un kvalitatīva kontentanalīze.
Secinājumi – kvalitatīvā kontentanalīze palīdz strukturēt iegūto informāciju, izvēlēties
atbilstošāko un piemērojamāko, kā arī attīstīt un piedāvāt jaunas kategorijas; augstākās izglītības
iestādes tiek klasificētas vairākos veidos, izmantojot dažādus kritērijus un parametrus; ir pieejamas
atsevišķu pētnieku piedāvātās klasifikācijas, kā arī vispārzināmas augstākās izglītības iestāžu,
piemēram, Carnegie klasifikācijas un Eiropas augstākās izglītības iestāžu klasifikācija.
Pētījumu ierobežojumi – tiek analizēta Eiropas un Amerikas Savienoto Valstu augstākās
izglītības iestāžu klasifikācija.
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Anotācija
Publikācijā ir analizētas debašu metodes sniegtās iespējas skolēnu pašvadīta mācīšanās
procesa īstenošanai, jo, lai īstenotu pašvadītu mācīšanos un virzītos uz kompetenču apguvi, mācību
procesā aktuālas kļūst mācību metodes, kuras raksturo: aktīva darbība, problēmjautājumu atklāšana,
mācību satura izpēte un refleksija. Debašu metode veicina arī caurviju kompetenču attīstīšanu un
pilnveidošanu. Debašu procesā īstenotās mācīšanās situācijas norisinās skolēniem sadarbojoties,
mācību satura izpētē sasaistot to ar reālās dzīves situācijām/problēmām un diskutējot par tām. Taču,
iespējams, ka viens no iemesliem, kādēļ debašu metode var arī netikt izmantota mācību stundā, ir
laika patēriņš, kas nepieciešams tās realizēšanai, un šīs metodes kompleksā būtība. Risinājums debašu
metodes veiksmīgai īstenošanai var būt tās strukturēšana konkrētākās darbībās, atkarībā no skolēnu
mācīšanās vajadzībām, spējām un laika resursiem. Tādēļ publikācijā ir raksturotas debašu metodes
didaktiskās strukturēšanas īstenošanas pieejas svešvalodas (angļu) stundās, kā arī aprobācijas
rezultāti pētījuma bāzes skolas 11. klasē.
Atslēgas vārdi: caurviju kompetences, debašu metode, didaktiskā strukturēšana, mācīšanās
konteksti, pašvadīta mācīšanās, problēmas izvirzīšana.
Keywords: transversal competences, debating, didactic structuring, learning contexts, self-directed
learning, problem solving.
Kopsavilkums
21. gadsimtā transversālās jeb caurviju kompetences kļūst par cilvēka personiskās attīstības
stūrakmeni, tādēļ ir svarīgi skolēniem piedāvāt aktuālu informāciju un attīstīt viņu zināšanas un
prasmes, iemācīt viņus domāt, analizēt, rīkoties, uzņemties atbildību un spēt sasniegt savus izvirzītos
mērķus. Caurviju kompetenču attīstīšanā būtiskas kļūst mācību metodes, kurās tiek akcentēta
problēmjautājumu izvirzīšana un risinājumu atrašana, reālās dzīves darbības atspoguļojums mācību
procesā, mācīšanās sadarbojoties, kā arī apgūstamā mācību satura dziļa izpēte. Šādu pieeju mācību
procesam nodrošina debašu metode. Šķērslis debašu metodes īstenošanai mācību stundā var būt
nepieciešamais laika patēriņš, ko nosaka metodes kompleksā būtība: problēmas dziļā izpēte,
argumentu veidošana, prezentēšana, jautājumu uzdošana, atgriezeniskā saite, utt. Risinājums šai
problēmai ir debašu metodes didaktiskā strukturēšana konkrētās darbībās, atkarībā no skolēnu spējām
un laika resursiem un tādējādi īstenota vairāku mācību stundu ietvaros. Publikācija atklāj autoru
izveidotās debašu metodes didaktiskās strukturēšanas pieejas īstenošanas iespējas svešvalodas
(angļu) mācību stundās, kā arī tās aprobācijas rezultātus pētījuma bāzes skolas 11. klasē. Pieeja
akcentē dažādu elementu: aktuālas problēmas zinātnē/sabiedrībā izvirzīšanu apgalvojuma formā;
problēmas/apgalvojuma aplūkošanas no pretējiem skatupunktiem, viedierīču izmantošanas
informācijas iegūšanai; argumentu veidošanas, esejas rakstīšanas savstarpēju mijiedarbību.
Summary
Transversal competences have become a cornerstone of personal development in the 21st
century. Therefore, it is important to ensure the availability of the latest information and to increase
knowledge, skills and competences through encouraging students to research, analyse, think, take

responsibility and reach goals. Nowadays, learning methods that emphasize problem solving,
reflections on real-life situations, collaborative and deep learning have been highlighted by many
scholars. This approach has been provided by the debating method. However, an obstacle to
implementing this method may be the time consumed by the complex nature of debating method: it
includes in-depth study of the problem, argumentation, asking questions, feedback, etc. The solution
to this problem is didactic structuring of debating method in concrete activities depending on time
resources, students` learning needs and abilities. The publication reveals the possibilities of using the
didactic structuring approach of debating method to be implemented in the lessons of English. The
publication also highlights the results of its approbation in the Grade 11, where this research was
conducted. The approach emphasizes different elements: raising a current scientific/social problem;
analyzing the problem/statement from the opposite view points, use of smart devices; interaction;
argumentation and essay writing.
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Anotācija
Latvijas izglītības sistēmas darbības kvalitātes paaugstināšanā vēl joprojām aktuāla un
praktiski nozīmīga ir skolotāju pedagoģiskās kompetences problēma. Izglītības reformas īstenošana
pārejā uz kompetenču pieeju aktualizē arī pedagogu profesionālās darbības kvalitāti. Skolotāju
pedagoģiskā kompetence izpaužas daudzveidīgā profesionālajā darbībā un nemitīgā pašpilnveides
procesā. Skolotāju profesionālās darbības pamatā ir viņu pašu pašizaugsmes motivācija un mācīšanās
kopā ar saviem skolēniem. Publikācijā tiek aktualizēta un analizēta skolotāju pedagoģiskā darba
refleksija, lai veicinātu profesionālās identitātes mērķtiecīgu apzināšanos un pilnveidotu skolu praksē
eksistējošo pedagoģiskās mijiedarbības kultūru. Refleksija ir svarīgs komponents skolotāju
individualizētās pedagoģiskās pieredzes veidošanās procesā. Teorētiskās analīzes gaitā ir izstrādāta
pedagoģiskās darbības novērtēšanas kritēriju un rādītāju sistēma, kas dod iespēju praktizējošiem un
arī topošajiem pedagogiem īstenot mērķtiecīgu sava profesionālisma pašnovērtējumu, balstoties uz
pedagoģisko refleksiju.
Raksta mērķis: pamatojoties uz skolotāju pedagoģiskās darbības analīzi un
pašnovērtējumiem, raksturot viņu profesionālās izaugsmes prioritātes pedagoģiskās kompetences
paaugstināšanā. Pētījuma objekts: skolotāju pedagoģiskās kompetences paaugstināšana. Pētījuma
priekšmets: skolotāju profesionālās darbības sasniegumu analīze un pašnovērtēšana, kas pamatojas
pedagoģiskajā refleksijā. Pētījuma bāze: 43 praktizējošie skolotāji, kas turpina studijas augstskolā, lai
iegūtu maģistra grādu un papildu profesionālo specializāciju. Pētījuma metodes: teorētiskā analīze
(1), skolotāju pašnovērtējuma pārskatu un individuālo izaugsmes plānu kontentanalīze (2), pētījuma
datu kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze (3), kas sniedz padziļinātu ieskatu skolotāju pedagoģiskajā
motivācijā, ikdienas izjūtās un profesionālās izaugsmes mērķos.
Pētījuma datu analīze apliecina, ka mērķtiecīga ikdienas refleksija par mācību kultūru un
pedagoģisko mijiedarbību skolā, pašizglītošanās resursiem un iespējām, kā arī profesionālajiem
sasniegumiem kļūst par ietekmīgu profesionālās izaugsmes stratēģiju, kas bagātina un paplašina
skolotāja pedagoģisko pieredzi. Publikācijā tiek piedāvāti secinājumi un ieteikumi refleksijas
aktualizēšanai pedagoģiskajā procesā. Kā apliecina pētījuma rezultāti: skolotāju profesionālo attīstību
un izaugsmi veicina kvalitatīvi īstenota refleksija, pašatbildība, spēja mācīties no pieredzes,
konceptualizējot un radot katrai pedagoģiskai situācijai atbilstošus risinājumus. Vērtību un nozīmes
piešķiršana ikdienas pedagoģiskās pieredzes analīzei – tas ir ietekmīgs profesionālās izaugsmes
instruments, kas savieno praksi un teoriju, pieredzi un refleksiju, veicinot skolotāju profesionālo
izaugsmi.
Atslēgas vārdi: analīze, pašnovērtējums, pedagoģiskā darbība, profesionālā izaugsme, refleksija,
skolotājs.
Key words: analysis, self-assessment, pedagogical performance, professional growth, reflection,
teacher.
Kopsavilkums
Profesionālās identitātes veidošanās ir nozīmīgs atskaites punkts profesionālās un personīgās
pieredzes apzināšanai. Pedagoga profesijas apguves procesam raksturīgi gan šaubu, gan raižu brīži,
kad, soli pa solim dodoties cauri šiem posmiem, tiek iegūta ticība saviem spēkiem. Pedagogu

profesionālās darbības pamatā ir viņu pašu pašizaugsmes motivācija un izaugsme kopā ar skolēniem,
aktualizējot didaktisko kompetenci izglītības reformu kontekstā.
Pašizglītošanās kompetenci var raksturot kā integratīvu personības un profesionālās darbības
kvalitāti, kuru raksturo personības spēja pēc sistemātiskas, patstāvīgi organizētas izziņas darbības,
kura virzīta uz izglītības turpināšanu vispārkultūras un profesionālajos aspektos un to veido, organizē
un kontrolē pats izziņas darbības subjekts.
Empīriskā pētījuma dati apliecina, kas refleksija pētījumā iesaistīto skolotāju pedagoģiskajā
darbā ir nepārtraukts savas darbības novērtēšanas process un mūsdienu izglītības nepieciešamība, kā
arī apzināta profesionāla vajadzība, kas palīdz praktizējošajiem skolotājiem izstrādāt savu teorētisko
un praktisko izpratni pedagoģiskās kompetences paaugstināšanas jautājumos.
Summary
Formation of professional identity is an important point of reference for awareness of
professional and personal experience. Moments of doubt and worry are both typical in the process of
the acquisition of teacher’s profession, when going through these stages step by step, the belief in
one’s own strength is achieved. The basis of teachers’ professional activity is their own selfdevelopment motivation and development together with their students, actualizing the didactic
competence in the context of educational reforms.
The self-educational competence can be characterised as an integrative quality of a personality
and his/her professional activity, which is inseparable from the personality’s ability to engage in a
systematic, independently organized cognitive activity directed towards the follow-up of education
in general – cultural and professional aspects, and it is formed, organized and mentioned by the very
subject of the cognitive activity.
The data of the empirical research confirm that reflection on teachers’ involvement in the
research and pedagogical work is a constant assessment process of their own activity and a
requirement of modern education, as well as a deliberate professional necessity helping the practising
teachers to develop their own theoretical and practical awareness of the issues of pedagogical
competence enhancement.
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Abstract
The article “Non-formal adult education in Latvia: opportunities and challenges” includes a
presentation of adult education planning in the European Union and Latvian education policy
documents. Based on data on adult participation in education and theoretical aspects of adult learning,
methodological recommendations for developing the content of adult non-formal education
programmes are developed.
Keywords: adult education, non-formal education, education programmes.
Atslēgas vārdi: pieaugušo izglītība, neformālā izglītība, izglītības programmas.
Kopsavilkums
Uzlūkojot pieaugušos kā nozīmīgu izglītības sistēmas mērķa grupu, pieaugušo neformālā
izglītība valsts un Eiropas Savienības izglītības politikas plānošanas jomā ir „pamanīta”, un ir
pieaudzis izglītības piedāvājums. Tomēr pieaugušo izglītības sistēmas koordinēšanai ir nepieciešams
jauns un efektīvs vadības modelis, jāuzlabo neformālās izglītības programmu kvalitāte.
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