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Transformēšanas teorija 

Pēc Mezirova domām  (Mezirow, 1978) , transformācijas teorijas attīstība balstās uz plašu pamatotu 

pētījumu. Transformācijas teorija apraksta vairāku elementu darbību, kas saistīti ar transformējošu 

mācīšanās procesu. Tiek uzskatīts, ka šis process ir tādu personu rezultāts, kas saskaras ar 

dezorientējošu dilemmu2, kas ir problēma, kas indivīdiem rada neskaidrības, lai tās varētu 

apzināties, ka pastāv nopietnas un likumīgas problēmas, ar kurām viņi saskaras un izprast to, kā 

viņu pasaule darbojas, ar iespējamu rezultātu, ka viņi cenšas saprast un atrisināt viņu dezorientāciju. 

Šo procesu veicina izglītojamie, kas izmanto kritisku uztveri un racionālu diskursu ar citiem 

pieaugušajiem, lai ņemtu vērā dezorientācijas raksturu. Šāds process varētu novest pie tā, ka 

izglītojamie var mainīt nozīmes shēmu vai nozīmes perspektīvu: to personīgās atsauces 

komponentes (Mezirow, 1991). Pāreja var būt ātra un epohāla, vai tā var būt lēna un pakāpeniska. 

Tas var būt mācīšanās instrumentālajā jomā, mācīšanās, kā lietas darbojas, vai komunikatīvā 

mācīšanās jomā, mācīšanās par indivīdu attiecībām, to prezentācija, savstarpēja sapratne un 

pārliecība par cilvēku komunikāciju (Mezirow, 1991). Pēc transformācijas atsauces sistēmā indivīdi 

sevi un savu pasauli redz labāk un efektīvāk, jo viņu pieņēmumi un perspektīvas tiek pārveidotas, 

lai labāk īstenotu viņu realitāti vai kontekstu. 

Šo teorētisko struktūru un procesu variācijas un modifikācijas literatūrā ir bieži sastopamas, lai gan 

lielākā daļa variāciju turpina izmantot transformācijas galveno saturu to artikulācijās (Howie & 

Bagnall, 2013). 

Tiek atzīti desmit soļi transformatīvajā mācīšanās procesā (Mezirow, 1978, 1991, 2012): 

(1) piedzīvo dezorientējošu dilemmu; (2) pašpārbaude, bailes, dusmas, vainas vai kauna izjūtas; 

(3) kritiski novērtēt pieņēmumus; (4) atzīstot, ka ir neapmierināts un transformācijas 

process; (5) izpētīt iespējas jaunām lomām, attiecībām un darbībām; (6) rīcības plāna 

plānošana; (7) zināšanu un prasmju apgūšana sava plāna īstenošanai; (8) provizoriski 

izmēģināt jaunas lomas; (9) kompetences un pašpārliecības veidošana jaunās lomās un 

attiecībās; un 10) jaunu perspektīvu un spēju reintegrēšana savā dzīvē, pamatojoties uz 

apstākļiem, ko nosaka jaunās perspektīvas. Šos 10 soļus parasti neuzskata par vienu 

pakāpenisku procesa daļu, vienu soli veicot pirms kāda cita vai pat tad, ja viens noteikti 

noved pie cita. Pēc Mezirova domām tie ir metaforisks prakses apraksts dialektiskas 

mijiedarbības vai rīcības izpratnei, kas darbojas, lai mainītu esības un mācīšanās stāvokli 

(Mezirow, 1978). Daudzi komentētāji nepareizi turpina interpretēt soļus kā rīkojumu par 

rīcību, nevis procesuālo elementu aprakstu (Mezirow, 2000, 2009). Taylor et al. (2012) 

norāda uz eksperimentu ar teoriju pastāvīgo raksturu. Kopumā teorija ir izmantota kā 

līdzeklis, lai izprastu procesus, kas ir saistīti ar padziļinātu un dzīvi mainošu pārmaiņu 

attīstību pieaugušo izglītojamo izpratnē dažādās mācīšanās situācijās. 

Ir veikti arī mēģinājumi “veicināt” transformējošu mācīšanos, apzināti pielietojot procesus, kas 

koncentrējas uz vairākiem desmit soļiem, piemēram, pašpārbaudi, kritisko novērtējumu 

pieņēmumiem vai racionālu iejaukšanos, lai strādātu ar jebkādām nepatīkamām pieredzēm 

(Kasworm & Bowles, 2012). Pārvērtības teorijas atzīšana par vērtīgu ir tikai pieaugušo izglītībā; šis 

ierobežojums var būt saistīts ar stingrības un definīcijas trūkumu teorijas lietošanā un veidiem, kā to 

efektīvi atšķirt no parastās izglītības (Newman, 2012). 

Teorijas galvenie izmantošanas veidi ir uzskatāmi par līdzekli, lai integrētu plašu cilvēku izpratnes 

un mācīšanās konceptuālo pieeju galvenokārt pieaugušo izglītības sistēmā un kā pētniecības līdzekli 



pieaugušo darbības izpratnei plašā mācību vidē (Taylor et al. , 2012). 

 

Dziļās mācīšanās teorija 

Termini “dziļa” un “virspusēja” mācīšanās, ņemot vērā studentu pieeju mācībām, kurus popularizē 

Biggs, Ramsden, Entwistle un citi (Walker, 2005), sākotnēji ievadīja Martons un Saljo, kuri 

aprakstīja pētījuma projekta analīzes līmeņus, ko demonstrē augstākās izglītības studenti (Martons 

& Saljo, 1976a, 1976b). Viņi aprakstīja studentus, kuri lasot, uzzināja vairākus nesakārtotus faktus, 

kuri izmantoja virspusēju apstrādes līmeni, bet tie studenti, kuri spēja veikt jēgpilnu interpretāciju 

saistībā ar tekstu, tika uzskatīti par dziļu līmenī. Saljo (1979) ierosināja, ka lielākā daļa pētījumu par 

mācīšanos bija pašsaprotami par ideju, ka mācīšanās ir par “mācību stuff”. Viņš rakstīja, ka ir 

izstrādājis ideju par dziļas un virspusējas mācīšanās koncepciju, par to, kā skolēni mācās kā 

noderīgu koncepciju, paužot cerību, ka tas stimulēs diskusijas un pētījumus par “mācīšanos par 

mācīšanos” augstākajā izglītībā. 

Kopš Martona un Saljo sākotnējā darba, dziļās pieejas mācīšanās teoriju un tās ekvivalentus ir 

izstrādājušas četras galvenās akadēmiskās grupas: Lancaster grupa, kuru vada Entwistle, kas 

rosināja dziļo un virsmas pieeju mācībām; Austrālijas grupa, kuru vada Biggs; Zviedrijas grupa, 

kuru vada Martons; un Ričmondas grupu, kuru vada Pask (Beattie, Collins, & McInnes, 1997). 

Termins “dziļas pieejas teorija” šeit tiek lietots, jo tajā ir atzīts, ka, lai gan dziļās pieejas mācībām 

parasti ir savienotas pārī ar virsmas pieejām un bieži tiek popularizētas kā empīriski un objektīvi 

derīgi cilvēku uzvedības apraksti, tie tomēr darbojas kā teorija ierosināt dziļās pieejas teorijas 

piemērotību. tā kā dziļa pieeja ir teorija, kas ir saistīta ar transformācijas teoriju, abas teorijas, kas 

saistītas ar mācīšanos, ir dziļa tās ietekme uz skolēnu. 

Tiek uzskatīts, ka dziļa pieeja mācībām ir tāda, kurā studenti patiesi nodarbojas ar priekšmetu, lai 

radītu jēgpilnu interpretāciju un izpratni par to kā kaut ko vērtīgu viņiem un viņu dzīvē (Biggs & 

Tang, 2011).  Izmantojot dziļu pieeju, skolēni izmanto augstāku kognitīvās aktivitātes līmeni, ko 

motivē viņu pašu patiesā vēlme darīt labi un ar gatavību “koncentrēties uz pamatprasībām, 

galvenajām idejām, tēmām, principiem vai veiksmīgiem pieteikumiem” (Biggs & Tang , 2011, 24. 

lpp.). Raksturīgi, ka tas ir saistīts ar studentiem, kas jūt pozitīvu attieksmi pret programmas 

materiālu un, lielā mērā, baudot ar to saistīto procesu. Studenti pieprasa nepieciešamo nodomu 

iesaistīties šādā veidā, un tas dažādi var rasties no: paša studenta iejūtības, apņemšanās labi, ar 

atbilstošām pamatzināšanām, spēju strādāt augstā kognitīvā līmenī, vai no priekšroka strādāt 

konceptuāli, nevis ar atdalītu detaļu. Mācību faktori, kas studentam dod priekšroku dziļai pieejai 

mācībām, ietver: izceļot lielo attēlu un iesaistītās sistēmas; aicinot studentus aktīvi atbildēt; uz to, 

ko studenti jau zina; nekavējoties risināt studentu pārpratumus; novērtējot pamata struktūras 

izpratni; un radot iedrošinošu atmosfēru (Biggs & Tang, 2011, 25. lpp.). Studentu un mācībspēku 

mijiedarbība palielina iespēju, ka students izmanto vai nu dziļu, vai virsmas pieeju mācībām. 

 

Divu teoriju salīdzināšanai izmantoti šādi kritēriji (PETER HOWIE and RICHARD BAGNALL 

(2015). Griffith University, Australia: A critical comparison of transformation and deep approach 

theories of learning. International Journal of Lifelong Education, 34(3), 348–365, 

http://dx.doi.org/10.1080/02601370.2014.1000409) 

  (1) teorijas izcelsme; (2) teorijas epistemoloģija; 3) mācību saturs; 4) mācīšanās konteksts; 5) 

izglītojamo vietu; 6) skolotāja loma; 7) apzinātības vieta; 8) izziņas un racionalitātes vieta; un 9) 

mācīšanās rezultāti. 

 Teorijas izcelsmes kritērijs nosaka kultūras, praktisko vai profesionālo kontekstu (-us), kurā teorija 

radās un ko var uzskatīt par tās būtības un mērķa strukturēšanu. Mācīšanās teorijas kritērija 

epistemoloģija nosaka, kā teorija, netieši vai nepārprotami, aplūko zināšanu būtību un līdz ar to arī 

to, ko mācās. Mācību satura kritērijs identificē jebkādus uzsvarus, ierobežojumus vai 

ierobežojumus mācību iestādēs, uz kurām attiecas teorija. Mācību konteksta kritērijs nosaka 

izglītības nozari un izglītojamo situāciju, kurā uzmanība tiek pievērsta teorijai. Izglītojamā kritērija 

vieta nosaka, kā teorētiski tiek uzskatīts, ka audzēkņi darbojas kā izglītojamie. Skolotāja lomu 

kritērijs nosaka skolotāju implicētos vai formulētos pienākumus, cerības un funkcijas, strādājot 



saskaņā ar teoriju. Taisnīguma kritērija vieta identificē skolēna un, ja nepieciešams, arī skolotāja, 

apzinātības nozīmi teorijā. Izziņas un racionalitātes kritērija vieta identificē skolēnu un skolotāju, 

argumentācijas svarīgums un būtība un deliberatīvā domāšana mācībās, kas sakārtotas teorijā. Un 

mācību rezultātu kritērijs nosaka galus, kuru virzienā mācīšanās ar teoriju piešķir uzsvaru vai uz 

kuru tā vērš uzmanību vai nav. 

Katrs kritērijs tika izmantots atsevišķi kā objektīvs katras teorijas skatīšanai. Tad tika salīdzināti 

punkti, kas identificēti katram kritērijam attiecībā uz abām teorijām, lai identificētu līdzības vai 

atšķirības punktus. Atšķirības punkti tika izvērtēti konceptuāli, lai noskaidrotu katras starpības 

teorētisko importu. 

Lielāks kultūras konteksts, kurā šīs teorijas tika izstrādātas, bija līdzīgs praktiskajam un 

teorētiskajam virzienam, lai attīstītu heiristiku, ko varētu izmantot 1970. un 1980. gadu strauji 

augošajās pēcapmācības vidēs, ko spēcīgi ietekmēja vēlme paplašināt izglītības debates no 

„iedzimtajām studentu spējām” (Howie & Bagnall, 2012). Abas teorijas tika izstrādātas laikā, kad 

izglītības pētnieki un teorētiķi arī centās attīstīt labākas un vienotākas studentu mācīšanās un 

mācīšanas teorijas (Biggs & Telfer, 1987; Haggis, 2003). Šis konteksts norāda uz katras teorijas 

garu, kas tajā laikā bija izglītojošās un pieaugušo izglītības jomās un kas, piemēram, izskaidro  

dziļas pieejas teorijas popularitāti (Howie & Bagnall, 2012 ). 

Plašākā kontekstā katras teorijas attīstības specifika ir atšķirīga: dziļās pieejas teorija tika izstrādāta 

formālās augstākās izglītības vidēs ar augstskolu studentiem, bet transformācijas teorija parādījās kā 

reakcija uz pieaugušo izglītības pārmaiņām 1970. gados, īpaši sieviešu plaša mēroga ienākšana  

ASV koledžās un universitātēs. idejas par perspektīvu transformāciju un transformējošu mācīšanos 

kā daļu no tā, ko viņš sauca par pamatotu pētniecības darbu. 

Biggs un Tang (2011, 21. lpp.) apgalvoja, ka Eiropas un Austrālijas pētnieki koncentrējās uz  

kontekstuālu izpēti „no studentiem“, kas atrodas universitātes vidē, kur mācība bija galvenā 

problēma, savukārt Ziemeļamerikāņu pētnieki parasti izmantoja teorētiski orientētu pieeju, kas 

ietvēra spekulācijas par studentu “iekšējo” darbību, piemēram, motivāciju, pētniecisko mācīšanās 

stilu. Kaut arī šis raksturojums var būt ļoti ticams, abas teorijas lielā mērā balstās uz dažādām 

studentu konvencionālajām spējām (kas aplūkotas vēlāk šajā rakstā), piemēram, nodomu, kas 

apdraud raksturu. Šīs un ar to saistītās atšķirības tiek atspoguļotas katras teorijas uzmanības centrā, 

ar dziļas pieejas teoriju orientējoties uz pedagoģisko darbību; transformācijas teoriju, kas orientēta 

uz pašattīstības veicināšanu. 

Tomēr kopš tā laika dzimumu atšķirības parasti ir izzudušas vai atceltas augstākajā izglītībā, 

savukārt augstākās izglītības iestādēs iesaistīto studentu vecums un briedums ir mainījies (Astin, 

1997; Bae et al., 2000; Donaldson & Townsend, 2007; Goldins, 2006., Jacobs, 1996., King, 1998, 

Trow, 2006., West, &, Curtis, 2006). Augstākās izglītības iestādēs darbojošos programmu veidi ir 

līdzinājušies pieaugušo izglītības organizāciju piedāvātajām programmām (Halx, 2010; Hunt, 

2007). 

Līdz ar to kultūras konteksti, kuros tika izstrādātas abas teorijas, svarīgākajos aspektos ir līdzīgākas, 

jo īpaši attiecībā uz audzēkņu attīstību, fona mācīšanās problēmām un izglītojošām cerībām, tāpēc 

katra teorija tagad var tikt uzskatīta par piemērotu abos kontekstos. Kā norādīja Halx (2010, 519. 

lpp.), Vienlaikus argumentējot pieaugušo izglītības prakses izmantošanu augstākās izglītības 

iestādēs: Augstākās izglītības demogrāfija šodien pieprasa novecojušās pedagoģiskās prakses 

atkārtotu izpēti, lai koledžas un universitātes studenti, kuru vairākums jau ir, vai drīz būs pieauguši, 

tādējādi studētu efektīvāk.    

 

Teoriju epistemoloģija 

Abas teorijas ir balstītas uz pieņēmumu, ka zināšanas ir sociāla konstrukcija un ka mācīšanās ir 

sociāli konstruktīva iesaistīšana un iesaistīšanās: tāda, kurā studenti paši cenšas veidot savas  

zināšanas mijiedarbībā ar viņu idejām un pieredzi pasaulē, un izmantojot mijiedarbību ar mācību 

vidi un citiem cilvēkiem un iepazīstot viņu uzskatus (Phillips, 2000). Abas teorijas uzskata, ka šī 

epistemoloģija ir skaidri jāpiemēro skolotāja prakses struktūrā, izmantojot pedagoģiju un saturu, kas 

studentiem veicina sociāli konstruktīvus procesus. Abas teorijas pieņem, ka nozīme ir individuāla 



interpretācija, ar transformācijas teoriju, atzīstot, ka daži no šiem privātajiem veidiem tiek efektīvi 

papildināti skolēniem ar to kultūru, kurā viņi tiek audzēti, lielā mērā viņiem nepazīstami un ar dziļu 

pieeju, pieņemot, ka kultūras vērtības, kas var palīdzēt mācīties, ir tikai viens no faktoriem, kas, cita 

starpā, ir ar to, ka studenti kopā ar viņiem mācās (Biggs & Tang, 2011; Mezirow, 1991, 2012). 

Faktiski abas teorijas atzīst, ka audzēkņi kā metaforiski ir viņu pašu mācīšanās karaļvalstu 

valdnieki, katra valstība piedzīvo savas mācīšanās problēmas, kas tiek ievestas no tās robežām un 

pārmantotas no savas historiogrāfijas. Šīs līdzības sekas ir tādas, ka abas teorijas var iekļaut vienā 

praksē arī bez epistemoloģiskas atbilstības. 

 

Mācīšanās saturs 

Abas teorijas tika uzskatītas par atbilstošām plašam mācību satura klāstam, bet ar dziļas pieejas 

teoriju, kas vērsta uz nedaudz šaurāku satura jomu nekā transformācijas teorija, tikai pateicoties to 

nozaru izglītības jomai, kurās tās tika izstrādātas. Publicētajā transformācijas teorijas kritikā ir 

iekļauti argumenti, ka tās uzmanības centrā ir deliberatīvas zināšanas un mācīšanās, nevis 

praktiskāka mācīšanās (Clark & Wilson, 1991; Dirkx, 1998). Šādi argumenti tomēr nebūtu tikpat 

svarīgi kā dziļas pieejas teorija, kas pēc savas būtības ir deliberatīva mācīšanās (Howie & Bagnall, 

2012). 

Citā līmenī abu teoriju būtiska uzmanība ir līdzīga. Piemēram, transformācijas teorija mudina 

studentus attīstīt savas spējas mācīties, nevis apgūt mācību programmu. Tomēr, kā norādīja 

Krantons un Teilors (2012, 15. lpp.), “Maz ir zināms par tās ietekmi uz tradicionālajiem izglītības 

pasākumiem (pakāpes, testu rezultāti, sniegums).” Šī iezīme ir saderīga ar dziļās pieejas teoriju, 

kuras mērķis ir uzlabot studentu spēja būt efektīviem izglītojamajiem, izmantojot dziļu pieeju viņu 

mācībām. Gadījumos, kad abas teorijas tiek pielietotas atsevišķi, kopējās mācību programmas 

jomās, ir daudz. Piemēram, Meek (2011), Monahan (1993), Campbell (1997) veicina pilnveidotu 

juridisko izglītību: Meek, izmantojot transformācijas teoriju un jo īpaši kritisko elementu, 

Monahans iesaka dziļu pieeju kā pamatu labu pamatizglītības rezultātu sasniegšanai, un Campbell, 

izmantojot dziļās pieejas teoriju, lai uzlabotu izglītojamo iznākumu juridisko strīdu risināšanā . 

 

Mācīšanās konteksts 

Dziļās pieejas teorija ir vērsta uz skolotāju mācību programmu piedāvājumu universitātes 

iestatījumos (Biggs & Tang, 2011; Entwistle, 2009). Transformācijas teorija ir plašāka, tā 

koncentrējas uz apzinātību pieaugušo izglītībā (Howie & Bagnall, 2013; Mezirow, 1991; Mezirow 

& Marsick, 1978). Tādējādi teorijas ir nozīmīgas dažādās, bet pārklājas jomās, kurās mācās 

pieaugušie. Tomēr šo divu nozaru lielā mērā atšķirtās praktiskās un akadēmiskās kultūras var 

uzskatīt par atsevišķu teorētisko virzienu izveidi, kā to pierāda teoriju izmantošana un atsauce. 

Abas teorijas liecina, ka apstākļi, kādos cilvēki mācās, ir daļa no konteksta, un tie ir svarīgi un 

ietekmē mācīšanos svarīgos veidos. Dziļas pieejas teorija tiek pielietota augstākās izglītības iestāžu 

mācību apstākļos, kur mācību veids un stils un apmācības vai studiju mērķi un rezultāti ir samērā 

skaidri. Piemēram, Biggs galvenokārt ir koncentrējies uz mācībspēku sagatavošanu mācību 

programmu izstrādē un pedagoģijā, to uzskatot par galveno faktoru, lai veicinātu dziļu pieeju 

mācībām studentos (Biggs, 1987, 1991, 1999; Biggs & Tang, 2011; Biggs & Telfer , 1987). Šo 

darbu auditorija ir acīmredzami citu universitāšu akadēmiķi un īpaši augstskolu pasniedzēju 

skolotāji. Viņš nepārprotami cenšas sekmēt šo grupu pedagoģiju. No transformācijas teorijas 

viedokļa mācību priekšnosacījumi ietver ne tikai mācību iestāžu sistēmas, to darbību, studentu 

dzīves situācijas, skolotājus un viņu situācijas un spējas, un to, kā šajā sarežģītajā sistēmā var 

rasties kāda mācību programma. , bet arī citas sarežģītas sociālās sistēmas, piemēram, ģimenes un 

vienaudžu grupas, un plašāka vispārējā kultūra, kurā students strādā (Mezirow, 1991, 1998, 2000). 

Izmantojot dziļas pieejas teoriju, lielāks studenta dzīves konteksts (sociālais, ģimenes, veselības) ir 

tikai viens no daudziem faktoriem, kas konkurē par studenta uzmanību, ko skolotājiem ir jāiemācās 

pieņemt, tikt galā ar un strādāt, ja nepieciešams (Biggs & Tang , 2011). Pārveidojošā mācīšanās, 

gluži pretēji, ņem šos situācijas sistēmiskos faktorus kā daļu no ainavas, kas var veicināt vai 

ietekmēt mācīšanos. Savā attiecīgajā mācību kontekstā abas teorijas ir izmantojušas plašu praksi. 



Tomēr kā mācīšanās teorija dziļas pieejas teorija gandrīz pilnībā ir ietekmējusi augstākās izglītības 

disciplīnas, ieskaitot medicīnas, zobārstniecības, medmāsu, grāmatvedības, informācijas apstrāde, 

valodas un mācīšana. Transformācijas teorija ir piemērota daudzveidīgākam pieaugušo izglītības 

kontekstam, ieskaitot Kenijas lauksaimnieku un ASV veselības aprūpes darbinieku darbu vides 

aizsardzības jomā, kā arī veselības intervencēs (skat. Cranton, Taylor un Tyler, 2009; Mezirow & 

Taylor , 2009). Transformācijas teorija ir bijusi zināmā mērā piemērota augstākās izglītības iestādēs, 

bet kopumā skolotāju profesionālajā attīstībā un augstākās izglītības pētniecībā (Moore, 2005; 

Schols, 2012; Stevens-Long, 2012; Taylor, 2000a, 2007). Katra teorija ir pievērsusi pedagogu 

uzmanību, bet dažādās un retās izglītības plūsmās. 

 

Studenta vieta un loma 

Abas teorijas netieši konceptualizē izglītojamo lielā mērā līdzīgi, bet ne identiskā veidā. Abas 

teorijas studentu aplūko mācību procesa centrā tādā nozīmē, ka, lai kas vēl varētu ietekmēt, students 

vairāk, nekā skolotāji, konteksti, vēsture vai kādi citi faktori, ir atbildīgs par savu mācīšanos. 

Studējošais tiek uzskatīts par autonomu, lielā mērā patstāvīgu indivīdu. Tā ir nozīmīga līdzība. 

Piemēram, Biggs aplūko studentu un skolotāju faktorus, kas veicina studenta iespēju pieņemt dziļu 

pieeju mācībām, bet viņš nenorāda, kas ir skolēns kā persona, kāda ir viņa iekšējā daba vai kā var 

ietekmēt šo iekšējo būtību. Tāpat Mezirow izklāsta 10 soļus, caur kuriem skolēns kopumā var 

progresēt, kā arī to, kā tie radās vai atbalsta transformējošu mācīšanos, bet viņš nenosaka, kāds 

cilvēks ir students. Viņš, protams, iztirzā savus vispārīgos priekšstatus par to, ko cilvēks ir, kāda ir 

cilvēka garīgā pasaule un kā var notikt izmaiņas šajās vienībās, bet no viņa raksta skaidri redzams, 

ka viņš nemēģina formulēt, tādā pašā vispārējā veidā , skolēna kā skolēna iekšējo pieredzi. Viņš, 

metaforiski, izskaidro mācīšanās sastatnes, kas ir kopīgas visai cilvēcei un tās tās daļas, kas ir 

būtiskas un svarīgas transformatīvai mācīšanai (Clark & Wilson, 1991; Mezirow, 1992). 

Izmantojot psiholoģiskās teorijas, šķiet, ka Mezirow to dara, lai izskaidrotu teorijas transformatīvo 

aspektu, nevis izglītojamo. Abas teorijas tiek piedāvātas kā labas heiristikas komplekts skolotājiem 

un pieaugušo izglītotājiem, kuriem tie ir rakstīti. Tie nesniedz studentu vai izglītojamo vadlīniju 

sarakstu. 

Dziļās pieejas teorija tiek izmantota, lai attīstītu pedagoģiju, kas veicina dziļu izglītojošo rezultātu 

sasniegšanu studentiem. Rakstot uz teoriju, galvenā uzmanība pievērsta veidiem, kā skolotāji un 

iestādes šajā sakarā var iegūt vislabāko no studentiem. Transformācijas teorija attīsta to, ko varētu 

saukt par izglītojamā lomu, kas var rasties daudzās dažādās individuālās pieaugušo izglītības 

situācijās, ieskaitot formālo augstāko izglītību, kopienas izglītību, neformālo izglītību un 

profesionālo attīstību (Imel, 1998). Šī ideja par izglītojamā lomu ir plašāka nekā fokusēšanās uz 

studentu dziļās pieejas teorijā, kas parasti ir šaurāka par mācību satura jautājumiem. 

Dziļas pieejas teorijas pielietošana, ņemot vērā studenta viedokli, ir vērsta uz skolotāja pieteikuma 

pedagoģiskajām sekām (Biggs &Tang, 2011; Entwistle, 2009). Transformācijas teorija vairāk 

pievēršas sarežģītam studenta stāvoklim nekā studentu aktivitātēm. Šķiet, ka Mezirow ierosina 

„transformējošu valsti”, kurā notiek transformatīva mācīšanās un kas ir līdzīga fiziskajam stāvoklim 

vai prāta stāvoklim vai būtnei. Tas ir apraksts, kas paredzēts, lai aptvertu visu personu, kurā “valsts” 

ir tādā stāvoklī, kādā indivīdi paši sevi iegūst, kad viņi pārdzīvo transformējošu mācīšanās pieredzi. 

Tas var ietvert neskaidrības, uzmundrinājumu, bailes, šaubas, zinātkāri, neskaidrību, nenoteiktību 

un citas šādas sajūtas (Mezirow, 1991). Tas ir ļoti atšķirīgs skatījums uz to, kas dziļās pieejas teorijā 

galvenokārt attiecas uz studentu aktivitātēm, nevis uz studenta prāta stāvokli. Šī atšķirība starp 

teorijām ir ievērojama, bet tā nav tāda, kas rada pretrunīgas attiecības starp tām. Tādējādi, 

piemērojot abas teorijas, students var izjust gan dziļu, gan transformatīvu mācīšanos. 

 

Skolotāja loma 

Abās teorijās, lai gan skolotāja lomas mērķis atšķiras - mācīšanās mērķi un ceļi transformācijas 

teorijas gadījumā, mācīšanās saistība ar konkrētiem mērķiem dziļas pieejas teorijas gadījumā - 

skolotāja lomas iezīmes lielā mērā ir līdzīgas. Abas teorijas raksturo skolotāju kā potenciālu, lai tās 

varētu būt būtiskas, palīdzot pieaugušo izglītībai.  



Transformācijas teorijā visbiežāk apraksta skolotāja lomu, izmantojot tādus īpašības vārdus kā 

“uzticība”, “empātija”, “rūpes”, “veicinošs” un “iedrošinošs”, kas bieži veicina lomu, un bieži 

izmanto terminu “veicināšana” attiecībā uz mācībām (Imel, 1998; Mezirow, 1991, 2000; Taylor, 

2000b, 2009). 

Dziļās pieejas teorija ir vērsta uz to, kā skolotājs, izmantojot dažādas aktivitātes un procedūras, var 

iedrošināt studentu iesaistīties dziļā mācīšanās procesā, kas rada labus rezultātus un parasti tiek 

pielietots, ieviešot konkrētus ieteikumus vai mācību programmas noteikumus, piemēram, un Tangs 

(2011) un Entwistle (2009, 93. lpp.), kas ierosina pedagoģiju “domāšanas un praktizēšanas veidu” 

attīstīšanai izglītojamajos. Pārveidošanas teorijas veicinošā pieeja ir līdzīga dziļās pieejas teorijas 

aspektam, kas liecina par iedrošinošas atmosfēras radīšanu (Biggs & Tang, 2011, 25. lpp.). 

Abas teorijas skolotāju uzskata par būtisku lomu cilvēka mācīšanās veicināšanā, veicināšanā vai 

veicināšanā. Ir maz, kas neļautu izmantot vienu teoriju, lai sasniegtu otrās teorijas mērķus: 

izmantojot dziļas pieejas veicināšanas stilu, lai veicinātu transformējošu pieredzi vai izmantojot 

transformācijas teorijas veicināšanas stilu, lai veicinātu dziļu pieeju. 

 

Mērķtiecības nozīme 

Abās teorijās nodomu loma gan skolotājā, gan skolēnam ir netieši centrāla un svarīga. Abām 

teorijām ir elementi no 4 domēna kā nozīmīgi faktori mācīšanās koncepcijā. Konstitūcija satur 

gribas un vēlmju elementus, un šie elementi ir spēki, kas palīdz studentam iesaistīties studiju kursā, 

turpinot ar neapmierinātību un vilšanos, lai pabeigtu studijas, vai, patiešām, atstājot mācību procesu 

citā virzienā (Atman, 1987; Huitt, 1999). Mezirow nepārprotami norāda, ka conation (the mental 

faculty of purpose, desire, or will to perform an action; volition) ir transformējošas mācīšanās 

centrālais aspekts, gan tā, ka tā ir mainījusies transformācijas pieredzes laikā, gan tai, ka tā ir 

jāturpina visā procesā (Mezirow, 1991). Viņš ir ierosinājis, ka “kongācija ietver gan vēlmi, gan 

vēlmi, kuras intensitāte vēlas kaut ko darīt” un “… ir centrāla ietekme uz uztveri, atcerēšanos, 

problēmu risināšanu un mācīšanos” (Mezirow, 1991, 14. lpp). Tādējādi personai ir nepieciešams 

emocionāls spēks un gribas akts, lai turpinātu iesaistīties, un faktiski radītu transformējošu 

mācīšanās pieredzi. 

Biggs un Tang (2011) arī ir skaidri norādījuši, ka studentu “nodoms” ir galvenais faktors, lai 

pieņemtu vai nu dziļu, vai kādu citu pieeju mācībām. Nodoms ir daļa no konvencionālā domēna 

(Militello, Gentner, Swindler, & Beisner, 2006). Studentam, kurš pieņem dziļu pieeju mācībām, 

nodoms, pēc Bigga domām, ir “iesaistīties uzdevumā jēgpilni un atbilstoši. Šāds nolūks var rasties 

no paša veida ziņkārības vai no apņēmības veikt labi ”(Biggs & Tang, 2011, 16. lpp.). Atkal, no 

Biggsa izteiciena skaidri redzams, ka nodoms ir svarīgs, jo viņš izmanto citus izpausmes, 

piemēram, "zinātkāri" un "apņēmība", lai mēģinātu noskaidrot viņa nozīmi. Vēl viens piemērs ir 

Biggsa diskusija par studentu, izmantojot dziļu pieeju mācībām, kad viņš norādīja, ka “dziļa pieeja 

rodas no nepieciešamības iesaistīt uzdevumu pienācīgi un jēgpilni”, kā arī „kad skolēni jūt šo 

vajadzību zināt … ”(Biggs & Tang, 2011, 16. lpp.). 

Abas teorijas var uzskatīt par atkarīgām no katra skolēna nodoma, virzītājspēka vai motivācijas 

konstitūcijas aspektiem, lai viņi varētu veltīt laiku un pūles, lai uzsāktu mācīšanās procesu un 

tādējādi mācītos. Šī apņemšanās mācīties, konstruktīva konceptuāla konstrukcija nāk no studenta 

vai skolēna abās teorijās. Tas varētu liecināt, ka konstitutīvais disks, kas veicams saskaņā ar vienu 

teoriju, šķērsotu citu teoriju. Līdz ar to skolēns, kas vēlas pielietot dziļu pieeju mācībām, var arī 

līdzīgi paplašināt savu darbību kā izglītojamam, izmantojot transformējošu mācīšanās pieredzi. 

 

Izziņas un racionalitātes vieta 

Abas teorijas uzskata, ka kognitīvās spējas ir priekšnoteikums mācībām, ko viņi atbalsta. Dziļās 

pieejas teorija liek domāt, ka, lai izmantotu dziļu pieeju mācībām, izglītojamajiem ir nepieciešama 

iedzimta vai iemācīta kognitīvā spēja. Transformācijas teorija liek domāt, ka, lai transformējošā 

mācīšanās notiktu, skolēnam ir nepieciešama spēja individuāli kritiski novērtēt pieņēmumus un 

racionālu diskursu ar citiem. Tomēr, lai gan katra teorija norāda, ka prasības attiecībā uz 

audzēkņiem ir līdzīgas, lai iegūtu neapstrādātu racionālu izziņas spēju, šīs kapacitātes uzmanības 



centrā ir atšķirīga. Dziļas pieejas teorija, saskaņā ar Biggsu un Tangu (2011), ir vērsta uz 

audzēkņiem, kas izmanto šo spēju saprast, praktizēt un izmantot universitātes mācību programmu, 

tas var ietvert kritisku fokusu uz paša kursa pamatā esošajiem pieņēmumiem, lai labāk izprastu 

programmas pielietojumu. mācīšanās. No otras puses, transformācijas teorija koncentrē racionālo 

kognitīvo spēju iesaistīties kritiskā reakcijā uz plašākiem pieņēmumiem un konstrukcijām, ieskaitot 

iemeslus, kādēļ audzēknis mācās, un tās vieta savā dzīvē: faktori, kas var vai nevar pārklāties ar 

mācību programmu (Mezirow, 1991). 

Spēja kritiski reflektēt ir acīmredzama kognitīva. Kognitīvās spējas dziļās pieejas teorijā ir 

nepieciešamas arī kursu programmu prasību izpratnei un veicināšanai, un nav nekādu cerību, 

protams, ne par to, kas tiek novērtēta vai rakstīta par to, ka izglītojamais paplašinās savu ietekmi uz 

lielākiem dzīves vai dziļākiem dzīves pieņēmumiem (Biggs , 1999). Tomēr ir interesanti atzīmēt, ka 

Biggs savā 2007. gada grāmatā mudina skolotājus iesaistīties “pārveidojošā atjaunošanā”, kura 

mērķis ir paplašināt skolotāja spējas mācīties. Interesants jautājums ir tas, vai Biggs mēģina definēt 

skolotāju procesus, kas efektīvi radītu transformējošu mācīšanos, tas ir, veicināt skolotāju 

transformējošu mācīšanos. 

Pārveidošanas teorijā kritiskā pieņēmumu pieņēmumi, it īpaši komunikatīvajā jomā, ir 

nepieciešamā kapacitāte un teorijas centrālā koncepcija (Cranton, 2002; Mezirow, 1991, 2012; 

Mezirow & Marsick, 1978; Mezirow & Taylor, 2009; Taylor , 1997, 2000a). Kritiskā situācija 

neaprobežojas tikai ar mācību programmu, bet ietver arī visu mācīšanās konteksta pieredzi, ieskaitot 

studenta statusu, sarunas par studiju laiku citu prioritāšu starpā savā dzīvē, kā arī citu dzīvesveidu, 

kas ir noveduši pie tā, ka persona attīstās. unikāla atsauces sistēma. Kritiskā reakcija uz savu 

pārliecību, pieņēmumiem un citiem faktoriem, kas veido savu pamatu, ir kritiskās reakcijas un 

racionālā diskursa apjoms, ko prasa Mezirova (Mezirow, 1991). Kritiskā reakcija, saskaņā ar 

Mezirow, var notikt pirms jebkādas transformācijas pieredzes, tās laikā vai pēc tās. Mezirovs bieži 

ir rakstījis, ka kritiskā reakcija var novest pie transformācijas un ka ir jāintegrē jaunās 

transformējošās pieredzes personas dzīvē. 

Abas teorijas ir racionālas tādā nozīmē, ka tās aizstāv un atbalsta izglītojamo, izmantojot pamatotu 

pieeju intelektuālajai darbībai, ierosinot, ka cilvēka progress tiek panākts galvenokārt, izmantojot 

racionalitāti, zinātni un formālo izglītību (Ponterotto, 2005). Tuvojas dziļas pieejas teorija, lai 

palīdzētu skolotājiem izstrādāt labākas mācību programmas, kas ļautu studentiem apgūt augstskolā 

mācāmās mācību programmas galvenos elementus (Biggs & Tang, 2011). Teorijas pielietojums 

ietver skolotājus, kas mudina skolēnus izmantot dziļu pieeju mācībām, izmantojot augstākas 

kognitīvās spējas, kritisku un racionālu argumentāciju, un apšaubot pamatā esošos pieņēmumus, uz 

kuriem balstās sistēma, kuru viņi mācās. 

Abas teorijas atbalsta skolēnu kognitīvo spēju un spēju racionālu uzlabošanos, un tās raksturo viņu 

pašu viedokli par mācīšanos, kas prasa šīs spējas. Līdz ar to ir iespējams, ka abu teoriju pielietošana 

var radīt papildu ietekmi uz mācīšanās vidē strādājošo audzēkņu attīstību. 

 

Mācīšanās rezultāti, uz kuriem balstās teorijas 

Transformācijas teorija liecina, ka transformējošā mācīšanās rada labāku vai labāku pasaules 

skatījumu un ka cilvēki ir „pilnveidojami” (Mezirow, 2000, 8. lpp.). Mezirovs savā rakstā ir 

ierosinājis, ka kritiskās reakcijas un racionālas diskursa izmantošana atklās studentu un izglītojamo 

„patiesāku” realitātes tēlu, radot labāku dzīvi. Šī līdzība ir pretrunā ar veidu, kādā mācīšanās ir 

definēta katrā modelī. Dziļās pieejas teorija balstās uz ļoti definētiem mācīšanās kritērijiem, kas ir 

saistīti ar mācību iestādes mācību programmu. Un otrādi, transformācijas teorijai ir lielā mērā 

neierobežoti kritēriji par to, kas var radīt mācīšanos, un to, ko mācās, bez prasības, lai mācīšanās 

būtu saistīta ar mācību iestādes mācību programmu (Howie & Bagnall, 2013). Šajā jomā abas 

teorijas papildina viena otru. 

Tomēr strukturāla un ekonomiska problēma varētu rasties, ja studenti, pētot savas vērtības un 

diskus, noskaidroja, ka viņu studiju kurss vairs nav adekvāts labums-5 starp to vērtībām un 

diskdziņiem, kā arī tiem, kas pieņemti universitātes kursos un programmās , kas noveda pie viņu 

izkāpšanas (D'aprix, Dunlap, Abel, & Edwards, 2004; Germain & Bloom, 1999). Mācīšanās 



rezultātu sadalījums pa zināšanām6 atšķiras, bet abās teorijās to papildina. Dziļās pieejas teorija 

galvenokārt vērsta uz aprakstošajām zināšanām un palīdzot studentiem veidot šādu zināšanu 

kopumu un ar to saistītās procesuālās zināšanas (Biggs & Tang, 2011). Pēdējā spēja izmantot 

mācības parasti tiek vērtēta kopā ar aprakstošajām zināšanām. Dažādiem mācību priekšmetiem ir 

nepieciešamas atšķirīgas zināšanas. 

Biggs (Biggs & Tang, 2011) ir norādījis, ka skolēniem ir nepieciešamas īpašas zināšanas, attieksme 

pret savu studiju vērtību un tās vērtības novērtēšana, lai veiktu dziļu pieeju mācībām un ka daļa no 

skolotāja darba ir palīdzēt tās attīstībai skolēniem, tādējādi ļaujot viņiem labāk izmantot dziļu pieeju 

mācībām (Perkins & Salomon, 2012). Tādējādi tiek izmantota dziļa pieeja, lai izstrādātu veidus, kā 

maksimāli palielināt studenta spējas veikt nepieciešamos pasākumus, lai integrētu mācīto mācību 

programmu, kas ir arī normatīvās zināšanas par mācāmo disciplīnu (Biggs & Tang, 2011). 

Pārveidošanas teorijas pielietošanas mērķis ir arī palīdzēt izglītojamiem attīstīt dispozīcijas 

zināšanas, lai apgūtu jaunas aprakstošas zināšanas, izstrādājot vairāk brīvu pamatu. Tāpat ir svarīgi 

rūpīgi pārbaudīt gan mācīšanās organizācijas aprakstošās, procesuālās, dispozīcijas un normatīvās 

zināšanas, gan to, ko māceklis nes sev līdzi, izmantojot kritiskus efektīvus procesus. Kamēr 

dispozīcijas zināšanas ir paredzētas transformācijas teorijā, tas netiek popularizēts kā izglītojošs 

rezultāts, nedz arī definēts kā rezultāts, kas parasti atrodams iestādē, izmantojot dziļas pieejas 

teoriju. Drīzāk tas tiek uzskatīts par bieži vien cerētu, ka dezorientējoša dilemma ir blakusparādība. 

Šajā ziņā dezorientējoša dilemma var tikt uzskatīta par tādu, ka skolēns noslēdz savas normatīvās 

zināšanas (ieskaitot aprakstošo, procesuālo un dispozicionālo zināšanu normatīvās formas) par 

nepietiekamu vai nepareizu vai nepārliecinošu, saskaroties ar mācāmās normatīvās prezentācijas 

struktūra (tai skaitā organizācijas aprakstošo, procesuālo un dispozicionālo zināšanu normatīvās 

mācību formas). Tajā pašā laikā jaunizglītības aprakstošās vai procesuālās zināšanas var pozitīvi 

ietekmēt transformējošo mācību procesu. Un, lai gan transformācijas teorija ir vērsta uz 

dispozicionālo mācīšanos un pēc tam paplašinājusi procesuālos un aprakstošos zināšanu rezultātus, 

tos, iespējams, var radīt arī dziļas pieejas teorija. 

Abu teoriju aprakstošo, procesuālo un dispozicionālo mācīšanās rezultātu papildinošais raksturs 

nozīmē iespējamo krustojumu pielietojumu gan pieaugušo, gan augstākās izglītības iestādēs. 

Piemēram, skolotāja labvēlīgais stils varētu palīdzēt izglītojamam apsvērt dažādas dispozīcijas 

atbildes vai nu ar transformējošu, vai dziļu pieeju. Prezentācija un pedagoģiskie procesi aprakstošo 

zināšanu attīstīšanai varētu radīt kritisku atainojumu, kas novedīs pie dziļas pieejas mācīšanās vai 

transformējošās mācīšanās. Alternatīvi, skolēna koncepcija un tas, kā tiek veidota mācību 

programma, var ietekmēt dziļas pieejas teorijas elementus, piemēram, būtisku kritisku ietekmi uz 

aprakstošiem, procesuāliem vai dispozicionāliem zināšanu elementiem, kas var izraisīt 

transformējošu mācīšanos. 

 

Diskusija 

Šīs divas teorijas parādās kā fundamentāli papildinošas. Tas ir izaicinošs rezultāts, ņemot vērā 

katras teorijas būtisko izolāciju no otras, gan teorētiskajā, gan tās pielietošanā izglītības praksē. 

Tomēr tas var būt izskaidrojams kā attiecīgo nozaru diskursu izolācijas spēka izpausme, kurā abas 

teorijas ir izstrādātas un kurās tās tiek atzītas par atbilstošām. 

Neviena no teorijām nav radījusi pētījumus vai kritiku, lai noteiktu tās derīgumu (Howie & Bagnall, 

2012, 2013). Līdz ar to nevienai teorijai nav tādu mācību rezultātu datu kopuma, kas varētu 

piesaistīt otras paradigmas sekotāja uzmanību. Tomēr pēc nominālvērtības katrai teorijai ir 

ievērojama diskursīvā autoritāte attiecīgajā nozaru diskursā - augstākā izglītība dziļās pieejas 

teorijas, pieaugušo izglītības un izglītības gadījumā transformācijas teorijas gadījumā. Abu teoriju 

komplementaritāte un līdzība starp abiem kontekstiem ir tāda, ka katrs varētu gūt labumu no otras 

puses radītajām praktiskajām zināšanām. Tad kādas atšķirības šeit ir identificētas, kas varētu 

iedomāties citu teoriju. Pirmkārt, skatoties uz to, kāda dziļās pieejas teorija varētu piedāvāt 

transformācijas teoriju, ir skaidrs, ka tas piedāvā pieaugušo izglītotājam skaidras pedagoģiskās 

struktūras, kuras var pievienot transformējošiem procesiem (Biggs & Tang, 2011). Tā piedāvā 

spēcīgāku mācību rezultātu aprakstošu un procesuālu zināšanu ziņā, kas izriet no lielākas 



uzmanības pievēršanas tiem dziļās pieejas teorijā. Tā piedāvā papildu iespējas dezorientējošu 

dilemmu strukturēšanai, kas tieši saistītas ar mācīšanās jomu, jo dziļa pieeja var tikt izmantota, lai 

pastiprinātu efektivitātes un kognitīvos procesus, palielinot dezorientācijas iespējamību. Un tas var 

balstīties uz jau esošu izglītojamo nodomu, dodot izglītojamiem vairākas iespējas attīstīt savu 

domāšanu un uzlabot savu spēju redzēt modeļus un atzīt neatbilstības. Dziļas pieejas teorijas 

izmantošana pieaugušo izglītības iestādēs ārpus augstākās izglītības tādējādi var dot priekšroku 

skolotājiem mācīšanās veicināšanā, neatkarīgi no tā, vai tā palielina transformāciju iespējamību. 

Otrkārt, skatoties uz to, kāda transformācijas teorija varētu piedāvāt dziļu pieeju, ir acīmredzams, ka 

tā piedāvā kritiskus pārbaudes procesus, kas ir mācību domēnu paplašināšana ārpus strikti 

disciplinārās. To varētu izmantot, lai sekmētu augstākās izglītības studentiem nepieciešamo 

pašnoteikšanās veidu izpēti, kā arī noapaļotus praktiķus. Tā piedāvā arī spēcīgāku mācīšanās 

rezultātu attiecībā uz dispozīcijas zināšanām, jo tā darbojas īpaši labi ar dispozīciju. To varētu 

izmantot, lai balstītos uz audzēkņu nodomu attīstīties, izmantojot transformējošu procesu, 

izmantojot efektīvas 10 soļu procesu, lai koncentrētos uz mācību programmu. 

Tas var ietekmēt studentu aizturēšanu, ja dezorientējošas dilemmas klātbūtne varētu būt priekštecis 

aiziešanai, nevis attīstības iespēja. Piemēram, augstākās izglītības skolotāji varēja brīdināt savus 

skolēnus pirms mācību uzsākšanas, ka viņi var piedzīvot kaut ko līdzīgu dezorientējošai dilemmai, 

kas varētu novest pie transformējošas mācīšanās pieredzes vai pārejas no pētījuma, palīdzot viņiem 

plānot risināt šo iespēju. Līdzīgi augstākās izglītības skolotāji var strādāt pie pieņēmuma, ka vismaz 

vienam no viņu skolēniem var būt nepatīkama pieredze. To darot, viņi varētu to plānot un izmantot 

struktūras, kas ļautu izmantot 10 transformācijas teorijas soļus. 

 

 

 


