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Izglītības paradigma LV likumos:

2.pants. Likuma mērķis (izglītības)

•Šā likuma mērķis ir reglamentēt valsts, pašvaldību 
izglītības iestāžu un citu vispārējās izglītības 
īstenošanas procesā iesaistīto personu darbību, noteikt 
to tiesības un pienākumus, kā arī radīt apstākļus 
radošas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai,
izglītojamo nepārtrauktai izglītības turpināšanai, 
profesijas apguvei, patstāvīgai orientācijai 
sabiedriskajā un valsts dzīvē.



•LV Augstskolu likums (09.05.2020 – 30.04.2021). 
https://likumi.lv/  

•6.3. Pētniecības darba brīvība izpaužas akadēmiskā 
personāla tiesībās izvēlēties zinātniskās darbības 
tematiku un virzienu.

• Izglītības virsparadigma – brīva, daudzpusīgas 
individualitātes attīstība



Dominējošajai izglītības paradigmai seko:

• Izglītības sistēmas paradigma

• Izglītības vadības paradigma

Aktuāla izglītības/pedagoģiskās paradigmas maiņa: no 
dominējošās konkurētspējas un peļņas (reducēta orientēšanās 
uz darba vietām un absolventu spēju strādāt; kompetences = 
rūpnieciskais instrumentālais modelis) uz humāno modeli –
absolventu cilvēcisko spēju un iespēju vienotības veicināšanu 
= spējīga cilvēka individualitāte būs arī konkurētspējīga



Digitālā tehnika izglītības paradigmu maiņā 
un pedagoģiskās paradigmas realizēšanā

• Drukātie avoti ienesa būtiskas izmaiņas: tiražēšana, individuāla vai 
tuva tai apgāde, atvieglots skolotāja un skolēna darbs …

• Digitālā tehnika ienesa radikāli jaunu iespēju: paliekot pedagoģiska 
līdzekļa funkcijās, tā iet tālāk – ne tikai pastiprina un paātrina, bet 
kvalitatīvi izmaina informācijas procesēšanu cilvēka prātā, paveicot 
daudzas darbības domāšanas vietā. 

• No cilvēka katra prāta darbības soļa apzināšanas uz uzticēšanos 
tehnikai! Jaunas attiecības un iespējas skolotāja – skolēna 
sadarbībā



Pedagoģiskās paradigmas aktualitātes digitālās  
transformējošās mācīšanās kontekstā:

• Didaktiskā paradigma (‘rutīna’) – pamata prasmju apguve – lasīt, 
rakstīt, runāt, klausīties, rēķināt – jau transformē mācīšanos, tādēļ 
neaprobežojas ar ‘rutīnu’ – šīs prasmes attīstās atbilstīgi katras 
nākamās pakāpes līmenim, formulētas kā kompetences, t.sk. 
doktorantūrai. Ir katras pedagoģiskās paradigmas komponents; 
digitalizējams iespēju robežās.

• Autentiskā paradigma –

Uz skolēna/studenta mācīšanos centrēta paradigma, nevis uz 
skolēnu/studentu centrēta – kāpēc? Process digitalizējams



Pedagoģiskās paradigmas aktualitātes digitālās 
transformējošās mācīšanās kontekstā 
(turpinājums)
Transformējošā paradigma. Autori uzskaita:

• Problēmmācības

• Mācības/studijas komandā (orgnizācija)

• Pētniecisks process (ietver problēmas risinājumu)

• Zināšanu radīšanas (lai gan, kura forma to nedara?)

• Projektos balstītas studijas/mācības (organizācija)

Paradigmu klasifikācija diskutabla – uzskaita studiju/mācību formas un 
organizāciju kā paradigmu



Pedagoģiskās paradigmas – ko katra 
transformē?:
Pedagoģija pati vada tehnoloģiju izmantošanu un tādēļ mainās, nevis 
pakļaujas tehnoloģijām (Laurillard, 2013)

• Kognitīvā

• Tradicionālā

• Sociālā mācīšanās

• Vācijā – lielie didaktiskie modeļi – kritiski konstruktīvā Klafki), 
komunikatīvā (dialogos, diskusijās)

• Nedrīkst pārspīlēt paradigmas un modeļu iespējas!!! Covid-19 karantīna 
apliecināja: digitālā tehnika patīk, bet …; ‘gribas uz skolu!’ nozīmē sarautu 
komunicēšanu u.c.



Pedagoģiskās paradigmas pēc skolotāja/docētāja 
un skolēna/studenta savstarpējām attiecībām:

•Tradicionālā ar skolotāja dominanti

•Tradicionālā ar satura dominanti

•Docētāja – studenta sadarbība, komanda no mērķa 
līdz līdzekļu izvēlei vai izveidošanai un 
pašnovērtēšanai vai novērtēšanai

•Ko un kā izmaina digitālā tehnika?



Komandas modelis ar transformējošo 
didaktisko tehnoloģiju
• Mērķa apzināšana (nevis paziņošana) arī tad, ja to definē 

standarts vai programma

• Pedagoģiskie līdzekļi (tradicionālie konteksta, integrēti ar 
digitālajiem, brīva un mērķtiecīga izvēle): ne vairāk tehnikas, 
bet mērķtiecīgi izmantot skolēna/studenta patstāvīgai 
lietošanai mainīgā vidē

• Pašnovērtēšanas prioritāte pār novērtēšanu

Piez.: tehnisko līdzekļu izgatavotāji to nedarīs – viņu 
orientieris ir peļņa!



Ko pārveido digitālā transformējošā mācīšanās un 
kur vajadzīga lēmējinstitūciju aktivitāte?

• Mācīšanās trīs posmi – jāpabeidz katrs (īpaši, ja daļu informācijas 
procesēšanas izdara mašīna): virspusējā/situatīvā, dziļā ar 
izpratību, stratēģiskā jeb konceptuālā

• Pašu mācīšanos katrā tās posmā (pamatā līdzīga klasifikācija):

- Informācijas akumulēšana

- Zināšanu veidošana, konceptualizēšana

- Zināšanu strukturēšana un izmantošana prakses pārveidošanai jeb 
inovācijām, stratēģiska mācīšanās (mēdz nosaukt arī par radošo)

Mācīšanās psiholoģiskie mehānismi nemaina būtību, tehnoloģijas 
maina veidu, kā tos darbina



Digitālā tehnika ietekmē mācību organizāciju –
liek atbrīvoties no skolotāja un standarta 
dominantes:

• Docētājs iesaka, iepazīstina ar iespējām (lai gan skolēni un studenti to 
zina labāk) – paši studenti iesaka = vienošanās un uzticēšanās – vai 
tas nav, ko vēlas!?

• Kontrolē studentu darbu ar tehniku – vai ir iespēja visu kontrolēt? Tad 
ko darīt? Kā nodrošināt pedagoģiskās palīdzības efektivitāti? Kā 
pārvietojas akcenti?

• Var ļaut patstāvīgi, sagatavojot tabulas u.c.? – var, bet vienmēr 
jāatceras, ka skolēns/students nāk pēc pedagoģiskas palīdzības tāpēc, 
ka nezina, kā konkrēti aizpildīt plaisu starp ‘zinu, protu’ un ‘jāzina, 
jāprot’



Covid-19 mācību stundas: ieguvumi un mīti 
par izglītības institūcijas digitalizēšanu:

• digitalizēšana nav visa e-vide un piedāvājums

• nav vajadzīga tur, kur nav nepieciešama, nepārspīlēt

• ne vienmēr un ne visur vajadzīgas pašas jaunākās un dārgās 
tehnoloģijas

• nav nepieciešams steidzami, bet gan apdomīgi un efektīvi digitalizēt
mācību iestādi centrālās paradigmas realizēšanai

• digitalizēšana nav tirgus attiecību realizēšana, mācību iestādi nevar 
būvēt uz tirgus attiecībām – neizdzīvo! Izglītība ņem vērā tirgus 
attiecību sociālo situāciju



Pieejas meklējumi (parasti pēc krīzēm):

• Capability Approach is a framework for assessing well-being in 
terms of “the freedoms and opportunities to be and to do that people 
have reasons to value”, and that “these freedoms to be and to do 
constitute the foundations of quality of life”. (Sen, A, 2005; 
Nussbaum, M., 2011;  Robeyns, I., 2011).

• Nussbaum  (2011,  p.  25)  stresses  that  central  to  the  notions  of  
capability  is  the  “opportunity  to  select” and “freedom to choose”;
to “have the freedom or valuable oppor-tunities (capabilities) to lead 
the kind of lives they want to lead, to do what they want to do and be 
the person they want to be” 

• Sen (2005): agency freedom and functionings



Pedagoģiskās pieejas meklējumi izglītības 
pakāpēs:

• 1. pamata mācīšanās prasmju apguve – iegaumēšana, izpratība, 
lietošana – dominē didaktika

• 2. dziļā mācīšanās – analīze, sintēze, novērtēšana = augstākā līmeņa 
domāšana – dominē skolotāja/docētāja palīdzība mācīties/studēt

• 3. padziļināta līmeņa domāšana – patstāvīga problēmas identificēšana 
un risināšana – dominē zinātniska patstāvīga pētījuma vadība = 
doktorantūra

• 4. eksperta domāšanas  līmenis – identificē efektivitāti nozarē, spēj 
definēt + un – nozares darbībā, iesaka attīstības perspektīvu; 
konsultējas ar citiem ekspertiem


