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Izglītības un pedagoģisko 
paradigmu maiņa teorijā un praksē

• Profesionālās pilnveides programmas 
īstenošanas laiks - 24.04.2020-2.06.2020

• Programmas apguve notiek Skype sesijās un 
RTA video web auditorijā



Kursa mērķis

• piedāvāt tā dalībniekiem iespēju apzināt 
teorētiskās nostādnes, pilnveidot domāšanu 
un izpratību par izglītības ieguves procesa 
pārveidošanu digitālo tehnoloģiju laikmetā, 
diskusiju grupās apspriest aktuālākos 
jautājumus, izmantojot Covid-19 izaicināto 
pāreju uz mācībām tiešsaitē.



Plānotie rezultāti
• zināšanas un kompetentu izpratni par izglītības un pedagoģisko paradigmu maiņu 

transformatīvās digitālās mācīšanās ieviešanā, teorētiskajām nostādnēm un 
iespējām efektīvi izmantot e-vidi akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā; 

• kompetenci analizēt, sintezēt un izvērtēt paradigmu būtību un to maiņas 
transformācijas izglītības sistēmā un pedagoģiskajā procesā, pastiprinot digitālās 
mācīšanās pieredze akadēmiskā un pētnieciskā darba pilnveidei –tā analīzei un 
iespējamo digitālā mācību procesa organizēšanas problēmu risināšanai paradigmu 
maiņas apstākļos;

• kompetentu jauniegūto zināšanu un prasmju izmantošanas principus paradigmu 
maiņas realizēšanā, nostiprinot transformatīvās digitālās mācīšanās organizatorisko 
pieredzi, doktorantu/maģistrantu iesaistīšanos komandu darbā ar docētājiem 
digitālās mācīšanās prioritāšu izmantošanai un uz studenta mācīšanos centrēta 
pedagoģiskā procesa nostiprināšanai;

• komunikatīvo kompetenci, jaukta tipa studiju procesā aprobējot komandu darba 
prioritātes klātienē un digitālajā vidē; nostiprināt komunikatīvo kompetenci, 
komunicējot par paradigmu maiņas teoriju un ieviešanu praksē, nostiprinot 
transformatīvās digitālās mācīšanās prioritātes, kā arī transformēšanā esoša 
mācību jaukta formāta novērtēšanu



Kursu dalībnieki

• Dalībnieku skaits -18

• Augstskolas:

– Vidzemes Augstskola

– Liepājas Universitāte

– Latvijas Universitāte

– Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija



Kursa darbi
• “This is a new era, ladies and gentlemen!” Learning and living in difficult 

times

• Pedagoģiskā darba aktualitātes izglītības un pedagoģisko paradigmu 
pārmaiņu laikā

• Diasporas izglītības paradigmu maiņa Covid-19 ietekmē

• Digitālās kompetences attīstība docētāja darba pārkārtošanā

• Inovatīvas metodes augstākajā izglītībā

• What COVID-19 could teach about online Education

• Pedagoģisko paradigmu maiņa totālo e-studiju laikā: domāšanas un 
procesu maiņa visos līmeņos

• Pedagoga profesionālā rīcībspēja (agency) digitālās izglītības kontekstā

• Profesionālās vidējās izglītības audzēkņu attālinātā mācību procesa 
pieredzes izvērtējums

• Kas ir dialogs mācīšanās kontekstā?

• Transformation of Education

• Par aizām un tiltiem

• Pedagoģisko paradigmu maiņa totālo e-studiju laikā



Atsauksmes par kursiem
Stiprās puses

• Pievēršanās šobrīd aktuālam jautājumam, kas saistīts ne tikai ar Covid izraisīto 
ārkārtas situāciju, bet ar 21.gadsimta aktualitātēm pedagoģijā kopumā.

• Iespēja diskutēt ar kolēģiem no dažādām Latvijas izglītības institūcijām – tā bija 
vislielākā pievienotā vērtība dzirdēt dažādus viedokļus un pieredzes

• Plašs profils, iespēja izmantot sniegto informāciju un paust viedokli no sava 
interešu rakursa. Lektoru dažādība un atšķirīgs tēmas padziļinājums. 

• Piedāvātā tematika ir izvēlēta par aktuāliem izaicinājumiem pedagoģijā

• Ļoti mūsdienīga kursu organizēšanas forma ne tikai ārkārtas situācijas apstākļos;

• Iespēja strādāt attālināti.

• Ieguvu daudz lieliskas idejas no citiem kursantiem, kuras varēju integrēt gan kursa 
darba prezentācijā, paplašinot teorētisko pamatojumu, gan arī projekta pieteikumu 
izstrādē. 

• Bija ļoti interesanti noklausīties kursa darbu prezentācijas un piedalīties diskusijās. 

• Augsti kvalificēti un ļoti pieredzējuši profesori/pētnieki

• Iesaistīti pētnieki no Kanādas universitātes



Stiprās puses

• Studiju procesa organizācijas kvalitāte  un studiju forma

• Dalībnieku daudzveidīga pieredze 

• Labs pamats turpmākajam 

• Iespēja sastapties diskusiju telpā ar kursa dalībniekiem no dažādām Latvijas 
augstskolām un zinātņu jomām.

• Diskusijas par aktuāliem mācību un studiju procesa jautājumiem iespējas.

• Idejas un iedvesma turpmākajam profesionālajam un pētnieciskajam darbam

• Iekļaujoša un sirsnīga attieksme

• Daudz dažādu materiālu, lasāmu, analizējumu attiecībā par kursa tēmām

• Labi organizēts kurss, ātri pielāgojās digitālā izaicinājuma prasībām

• Dalīšanās pieredzē- izcila iespēja mācīties, gūt atbalstu, gūt izpratni par dažādiem 
jautājumiem

• Savas prezentācijas veidošana- arī laba iespēja iedziļināties kādā no jautājumiem 
vairāk, uzstāties

• Diskusijas, kuras ievilka un provocēja izteikt viedokli, argumentēt

• Laba diskusijas vadība un moderēšana



Stiprās puses

• Liels uzsvars uz dalībnieku pieredzi, savstarpēju dalīšanos

• Sajūta, ka tiekas eksperti, kuriem ir daudz ko dot citiem, nevis tikai ņemt

• Ļoti pozitīva un atbalstoša attieksme no organizatoru un kursa vadītāju puses

• Daudz laika atvēlēts diskusijām

• Starpdisciplināra grupa, attiecīgi jebkuru fenomenu iespējams aplūkot no dažādu 
zinātņu perspektīvas

• Labi, ka tika piedāvāts noskatīties nodarbību ierakstus

• Kursi labi strukturēti, jo ir laiks pārdomām un mājas darba pildīšanai

• Ļoti aktuāla tēma, ņemot vērā Covid-19 izaicinājumu



Atsauksmes par kursiem
Vājās puses:

• Es nevaru teikt, ka bija kādas īpašas vājās puses. Varbūt tas, ka bija vairākas mērķgrupas, 
piemēram, doktoranti, un katrai bija citas vajadzības. Tomēr to var uzskatīt arī par 
ieguvumu. 

• Nedaudz neveikla Skype platformas izmantošana. Grūtības saskaņot veiksmīgu diskusiju, 
jo nevar “pacelt roku”, kas radīja mazliet haotisku gaisotni. 

• Liela tehniskā aprīkojuma līdzatkarība;

• Gribētos līdzīgus kursus, pēc kāda pusgada, lai veiktu salīdzinājumu

• Nebija pieslēgušies visi reģistrētie dalībnieki.

• Veicot prezentāciju nevar redzēt auditorijas atbildes reakciju (balss vai video).

• Trūks neverbālās komunikācijas.

• Ķermeņa valodas klāt neesamība;

• Nav iespēja pārredzēt visus kursu dalībniekus;

• Galvenais uzsvars tika likts tikai uz augstskolu studentu un docētāju iesaisti šajā procesā 

• Grūtības atrast RTA moodle vidē nepieciešamos materiālus, neesot pazīstamam ar šo 
konkrēto vietni.

• Īsas pauzes starp nodarbībām, diezgan garas lekcijas- ne tik viegli tik ilgu laiku koncentrēt 
uzmanību, sevišķi digitālo nodarbību nosacījumos

• Nav



Atsauksmes par kursiem
Iespējas

• Novērtēju iespēju piedalīties attālināti no ārzemēm. Šādas iespējas būtu jāuztur arī 
turpmāk 

• Apzināt Latvijas augstskolu mācībspēku un studentu pieredzi par attālinātu studiju 
procesa organizēšanu un dalību tajā.

• Atsevišķas kursa tēmas, kuras parādījās diskusijās vai dalībnieku prezentācijās, 
vairāk izcelt, apskatīt dziļāk atsevišķās nodarbībās

• Izvērtēt iespēju paplašināt starptautisko sadarbību iesaistot citas ārvalstis ārpus 
projekta labās digitālās mācību prakses piemēru apkopošanai

• Veidot kursu garāku, ietvert arī kādu metožu izmēģināšanu praksē, pieredzes 
apkopošanu un prezentēšanu (rīcībpētījuma formātā)

• Dalībnieku ieinteresētība sadarbībā 

• Sadarbība ar ārvalstu augstskolām

• Šādi forumi ļauj veicināt profesionālo pilnveidi un palīdz dialogam

• Jaunas iespējas (atziņas, priekšlikumi, ieteikumi), ko varētu pielietot savam 
pētījumam



Atsauksmes par kursiem
Darbība turpmāk

• Kā iespēju saredzu veidot LV docētāju tīklošanās iespējas, lai apmainītos ar 
pieredzi. 

• Jāizvērtē, kādās tiešsaistes platformās veiksmīgām darboties, kad ir lekcija un kad –
grupu darbs vai diskusijas. 

• Kopējo projektu veidošana 

• Jaunu kursu sagatavošana

• Semināra sagatavošana profesionālai tālākizglītībai

• Vēlams sagatavot interaktīvu atbildes reakcijas reģistrēšanas (izpaušanas) rīku, ar 
kuras palīdzību varētu novērtēt dzirdēto, izlasīto materiālu.

• Veidot vairākas, bet īsākas tikšanās reizes ar uzsvaru uz konkrētu risinājumu 
izzināšanu un attīstīšanu

• Tālāk izmantojami materiāli, labas idejas, kā organizēt studiju darbu, atgriezeniskās 
saites sniegšanu

• Turpināt projekta ideju paplašinot iesaistīto dalībnieku skaitu

• Turpināt veidot attālinātus kursus un seminārus sniedzot iespēju tajos piedalīties 
citu augstskolu studentiem. Biežāka sadarbība ļaus justiem komfortablāk un labāk 
orientēties RTA piedāvātajos resursos.

• Turpināt novērot kā mainās izglītības ieguves process Covid-19 apstākļos

• Kursu atkārtot, iespējams, ar lielāku nodarbību un ietverto tematu skaitu




