
1.Sistēmiska pieeja
Mācību procesu nepieciešams organizēt sistēmiski un plānveidīgi – definēt apmācības mērķus, 

mērķgrupu (skaits un sastāvs), tās sasniegšanas mehānismus, izstrādāt apmācības koncepciju un pro-

grammu, apzināt un programmas veidošanā iesaistīt nozares ekspertus, izstrādāt apmācības 

kalendāro plānu, nodrošināt mērķgrupas monitoringu, kvantitatīvo un kvalitatīvo rezultātu 

fiksēšanas veidu, definēt apmācības procesa efektivitātes indikatorus.

2.Mērķgrupas izpēte un daudzveidības respektēšana
NepieciešamaNepieciešama mērķgrupas izpēte pirms mācību uzsākšanas (grupas raksturojums, potenciālās 

vajadzības u.c.), specifisko mērķgrupas vajadzību izzināšana mācību procesa sākumposmā, 

mērķgrupas monitorings visā apmācības gaitā, reakcija uz dalībnieku aktuālākajām vajadzībām. 

Apmācību ieviesējiem jāņem vērā Eiropas trešo valstu valstspiederīgo mērķauditorijas specifika – 

atšķirīgs vecums, iepriekšējā dzīvesvieta pirms ierašanās Latvijā, pieredze, valodas prasmes līmenis, 

uzturēšanās ilgums Latvijā un nākotnes plāni. Visi šie faktori ietekmē gan mācību saturu, gan pro-

grammas apguves tehnisko nodrošinājumu.

I.Mācību procesa organizēšana
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3.Pieaugušo mācīšanās specifikas ievērošana
Pieaugušo mācīšanos raksturo – apmācāmā aktīva iesaistīšanās mācību satura veidošanā, apmācāmā 

atbildība par mācīšanos un tās rezultātiem, teorijas un prakses (tajā skaitā dalībnieku pieredzes) 

vienotība, pastāvīga apmācības procesā iesaistīto motivācijas uzturēšana.

4.Starpinstitucionāla sadarbība
VVisos apmācības posmos būtiska ir sadarbība ar Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas 

procesā iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām. Plaša ekspertīze nodrošina kvalitatīvas pro-

grammas izveidi, mērķgrupas sasniegšanu un apmācības procesa rezultātu multiplikatīvo ietekmi.

5.Multiplikatīvas ietekmes un ilgtspējas plānošana
Mācību procesā dalībnieki aicināti iesaistīt programmas apguvē citus interesentus – ģimenes locekļus, 

kolēģus, draugus. Pilns mācību materiālu komplekts paliek katra dalībnieka īpašumā – turpmākai 

lietošanai personīgām, ģimenes locekļu, draugu un paziņu vajadzībām. Apmācības īstenotājas 

organizācijas mājas lapā plašam interesentu lokam pieejama informācija– par mācību procesu, 

saturu, iespējām pievienoties apmācībai un izmantot projekta rezultātus. Informācija par projekta 

rezultātiem un programmas apguves iespējām nosūtīta integrācijas procesā iesaistīto institūciju 

pārstāvjiem.

1.Tālmācības ieguvumi
Tālmācība ir efektīvs mācīšanās veids. Tā ekonomē dalībnieku laiku un ceļa izdevumus. Tā ir iespēja 

katram mācīties sev ērtā laikā, vietā un tempā. Tādēļ mācībās var piedalīties cilvēki, kuri strādā 

algotu darbu vai ir citādi nodarbināti un nevar rast iespēju klātienes studijām.

2.Tālmācības riska faktori
SekmīgsSekmīgs tālmācības process iespējams tad, ja dalībniekiem ir augsts motivācijas un pašdisciplīnas 

līmenis. Iepazīšanās ar materiāliem un kontroldarbu pildīšana prasa laiku un sevis organizēšanu, ne 

visi programmā iesaistītie ir tam gatavi. Programmas ieviesējiem jārēķinās ar nepieciešamību 

uzturēt regulārus kontaktus (pārsvarā – telefoniskus) ar programmas dalībniekiem, jārod argumenti, 

kas motivētu mācīties. Vēlams paredzēt iespēju vairākas reizes klātienē tikties ar programmas 

dalībniekiem. Jārēķinās, ka subjektīvu vai objektīvu faktoru rezultātā iespējams, ka daļa dalībnieku 

tomēr neapgūs programmu pilnībā.

II.Tālmācības specifika



1.Dalībnieku vajadzībās balstīts mācību saturs
Programmas eksperti piedāvā sākotnējās satura tēmas. Nozares speciālistiem un programmas 

dalībniekiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus par programmas papildināšanu un uzlabošanu. 

Balstoties uz to tiek izveidota apmācības programmas galīgā redakcija.

2.Praktiski pielietojams mācību saturs
PProgramma sniedz mērķgrupas pārstāvjiem ikdienā nepieciešamas zināšanas par lietišķo rakstu 

veidošanu, tiesiskā statusa noformēšanu, darba meklēšanu, sociālo palīdzību, juridisko palīdzību, 

dažāda veida tiesību aizsardzību u.c. Programma papildināta ar institūciju adresēm, telefoniem, in-

terneta mājas lapu adresēm un citiem praktiskiem padomiem.

3.Zināšanu prasmju un attieksmju faktoru apvienojums mācību saturā
Zināšanu, prasmju un attieksmju faktoru mijiedarbība nodrošina visefektīvākos izglītojošu pasākumu 

rezultātus. Tādēļ katrs apmācības programmas modulis tiek veidots no informatīvās daļas un 

vārdnīcas (zināšanu elements), vingrinājumiem (prasmju elements) un testa jeb kontroldarba 

(zināšanu un prasmju lietojums, attieksmju demonstrējums).

4.Cikliskums
MācībuMācību sākumā katrs dalībnieks klātienē tiek iepazīstināts ar programmas uzbūvi un mācīšanās proc-

esa struktūru. Mācīšanās cikliskums (tematisku sūtījumu saņemšana, vingrinājumu apguve, testu jeb 

kontroldarbu izpilde un nosūtīšana pasniedzējiem) rada dalībniekos uzticēšanos un drošības izjūtu 

par procesa gaitu un rezultātiem.

III.Mācību saturs un metodika



1.Atbalsts no programmas ieviesējiem mācību satura izpratnē
Atbalsts tiek nodrošināts, sniedzot dalībniekiem iespēju sazināties ar pasniedzējiem un ekspertiem 

programmas gaitā (klātienē, pa telefonu, elektronisko pastu), nodrošinot atgriezenisko saikni pēc 

katras tēmas noslēguma, piedāvājot iespēju strādāt bilingvāli.

2.Atbalsts no programmas ieviesējiem mācīšanās atmosfēras radīšanā
PProgrammas ieviešanas laikā dalībniekiem iespēja saņemt projekta kalendāru, pildspalvas, grāmatas 

par Latvijas valsti, dabu un cilvēkiem. Tas viss rada labvēlīgu, uz mācīšanos vērstu atmosfēru, 

mudina dalībniekus patstāvīgam izziņas procesam arī ārpus apgūstamās programmas ietvariem.

3.Atbalsts no citiem programmas dalībniekiem
Klātienes semināros dalībniekiem radīta iespēja savstarpējai komunikācijai, informācijas apmaiņai 

par grūtībām un panākumiem dzīves iekārtošanā Latvijā.

IV.Papildus atbalsta pasākumi programmas dalībniekiem


