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Pieaugušie, kas mācās

• Mērķorientētie - konkrētas lietas konkrētiem mērķiem;

• Aktivitātes motivētie- sociālie motīvi, iespējas satikt citus cilvēkus;

• Uz mācīšanos orientētie- bez konkrēta mērķa iemācīties ko konkrētu.

• ( pāros- sava pieredze, ko sagaidu)



Pieredze un mācīšanās

21. gadsimtā analfabēti nebūs
tie, kas neprot lasīt un rakstīt,
bet tie,
kas neprot mācīties, aizmirst un 
mācīties no jauna.

Psihologs Herberts Gerjuo.
Citējis Alvins Toflers, futūrists

Jo vairāk mēs uzzinām, jo vairāk
noveco mūsu iepriekšējās
pasaules koncepcijas.

Mums nepieciešama
meta- mācīšanās, lai varētu

efektīvi saskatīt savas vājās vietas
un veicinātu sevi pilnveidoties.

Četru dimensiju izglītība.
2017,Lielvārds



Pieaugušie mācās, balstoties pieredzē

• Pieredzi izmanto kā lielāko resursu  jaunu prasmju un zināšanu apguvē.

• Izvērtēt savu pieredzi, atrast savus pozitīvos resursus un arī  negatīvos  piemērus, kas 
var stiprināt pārliecību par vēlmi mācīties vēl!  

• Dalīties pieredzē, atsaukt atmiņā savus piemērus par konkrēto apgūstamo tēmu, 
saturu, prasmēm, iedomāties konkrētas situācijas. 

• Mācās no citu minētiem piemēriem un pieredzēm.



Jautājumi  par sevi profesionālajā vidē

1.Kas man vislabāk izdodas? 

2.Ko es varētu citiem kolēģiem iemācīt? 

3.Ar ko varētu dalīties pieredzē? 

4.Kas man neizdodas? 

5.Ko man vajadzētu mācīties/pilnveidot/ attīstīt…?

( grupās pa 3- katrs vienu no jautājumiem 1/2/3 izvēlas, lai dalītos)



Vadīt sevi  

• apzināties savas stiprās puses

• apzināties attīstības vajadzības

• mērķtiecīgi plānot savu laiku

• …



Vadīt sevi-profesionālajā izaugsmē

Variants  A

1. Kur esmu šobrīd (visās kompetencēs vai
vienā/divās)?

2. Kur gribu nokļūt – jeb mērķi?

3. Kā tur nokļūšu (kas jādara?)?

4. Kādus resursus vajag?

5. Kad, ko darīšu?

6. Kā mērīšu,ka sasniedzu?

7. Secinājumi, piezīmes par sasniegto. 

8. Nākamās darbības!

Variants B

1. Kas ir mani profesionālie/personīgie mērķi
x gadiem (ilgtermiņš)?

2. Kas ir mani tuvākie mērķi (gads?6 
mēneši?)?

3. Kas ir manas stiprās puses jau šobrīd?

4. Kas man pietrūkst,kas jāattīsta?

5. Manas kļūdas/neveiksmes/ne visai
veiksmīgās situācijas

6. Ko no tā esmu  iemācījies?

7. Secinājumi, piezīmes par sasniegto. 

8. Nākamās darbības!



Vadīt citus

• izprast rīcības motīvus,

• pārliecināt un  aizraut, 

• palīdzēt attīstīties,

• skaidri formulēt uzdevumus, 

• vadīt un pašam produktīvi piedalīties

• …



Kā palīdzēt saprast, kas jādara?

• Kopīgi konstatēt stiprās puses un grūtības - izvērtēt un analizēt dažādus datus, 
pieredzes

• Palīdzēt  izveidot reālistisku plānu, kas virza uz mērķi

• Sekot sasniegumiem plāna realizācijas laikā



Kā palīdzēt saprast, ka  IR ?

• Periodiski pārskatīt ilgtermiņa mērķus un izvērtēt, kur esam

• Runāt par mērķiem, kas izvirzīti

• Dot ieteikumus, kā izvērtēt stiprās puses un  kas vēl uzlabojams.



Kā atbalstīt  pašrefleksiju?

Jāmācās, kā izvērtēt savu progresu, uzdodot jautājumus par savu mācīšanos:

- Kur es esmu tagad?

- Kur es cenšos nokļūt?

- Kas  man vajadzīgs, lai tur nokļūtu?

- Kā es zināšu, ka ir paveikts, tas kas bija jādara?  



Paldies. 
Jautājumus un AS rakstiet!

inga.pavula@gmail.com


