
 

 

 

  



  

Ziemeļvalstu Ministru padomes grantu programma  
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nevalstiskajām organizācijām (NVO) 2020 Sadarbība projekts Nr. NGSLT-658 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuva – Latvija – Zviedrija, 2021 

  



IEVADS 

2020. gada pavasaris lika mums saskarties ar jaunu situāciju. Covid-19 pandēmija 

izaicināja cilvēkus, sistēmas, varas iestādes un valstis visā pasaulē. Politiskajām 

struktūrām un institūcijām bija ātri jāreaģē uz valstu un ekonomikas, jo īpaši veselības 

un izglītības nozaru darbību. 

Nepieciešamība mācīties un mācīt distancē ar digitālo platformu palīdzību daudziem 

kļuva par visuresošu realitāti. Tas prasīja ātru un profesionālu reakciju. Tāpēc tika 

izveidots trīs nevalstisko organizāciju tīkls, lai stiprinātu to spēju nodrošināt pieaugušo 

izglītības pieejamību un nepārtrauktību, uzlabojot digitālo mācīšanos Baltijas jūras 

reģionā. Lai veicinātu vienotu pieeju digitālās mācīšanās un IKT uzlabošanai 

pieaugušo izglītībā, šis tīkls uzsāka un īstenoja Ziemeļvalstu Ministru padomes 

projektu "Digitālā mācīšanās pieaugušo izglītībā". 

Ieteikumi digitālās mācīšanās un IKT saskaņotai ieviešanai pieaugušo izglītībā ir 

izstrādāti projekta “Digitālā mācīšanās pieaugušo izglītībā” ietvaros, balstoties uz: 

• pieaugušo digitālās mācīšanās efektivitātes novērtējumu COVID-19 

ierobežojumu laikā,  

• identificētajām problēmām un atbalstu, kas nepieciešams pieaugušo 

skolotājiem, lai īstenotu digitālās mācības,  

• veikto aptauja kopā ar vairākām intervijām, 

kas nevar sniegt vispārēju priekšstatu par visu valsti, bet drīzāk ļauj ieskatīties realitātē, 

ar kuru saskaras daži izglītības nodrošinātāji un saņēmēji. 

Projekta partneri uzskata, ka šis dokuments būs noderīgs citiem politikas veidotājiem 

un profesionāļiem viņu darbā pieaugušo digitālās izglītības jomā. 

  



Digitālās mācīšanās konteksts pieaugušo izglītībā 

Atzīšana 

Eiropas digitālo kompetenču sistēma skolotājiem (DigCompEdu) nosaka pedagogu digitālās kompetences, 

kas ietver 22 kompetences, kas organizētas sešās jomās (attēls zemāk), koncentrējoties uz tehniskajām 

prasmēm, kā arī par to, kā digitālās tehnoloģijas var izmantot, lai uzlabotu izglītību un apmācību un 

ieviestu jauninājumus. 

 

Informācija 

Vissvarīgākais ir sniegt pieaugušo pedagogiem ticamu informāciju par: 

• Pieaugušo izglītības politikas plānošanas dokumenti par digitālo izglītību. 

• IKT rīku daudzveidība, kā izvēlēties rīkus pēc uzticamības, kvalitātes, pieejamības, lietotājam 

draudzīguma, utt. 

• IKT rīku lietošanas instrukcijas (tulkojumi valsts valodās). 

• Komunikācijas rīki darbā ar pieaugušo auditoriju (komunikācijas pamatprincipi, efektīvi 

komunikācijas rīki, komunikācijas kanāli pieaugušo auditorijas sasniegšanai reģionos). 

• Praktiskas metodes grūti sasniedzamai pieaugušo grupas iesaistei digitālajā mācībā. 

• Digitālās mācīšanas labās prakses piemēri. 

Sadarbība 

Veidot partnerattiecības ar visām ieinteresētajām personām digitālo tehnoloģiju labākai 

izmantošanai pieaugušo izglītībā, lai mācītu un mācītos. 
✓ Sadarbība dažādās jomās un līmeņos - dialogs, izmantojot dažādus informācijas kanālus, atbalsts. 

✓ Pieaugušajiem jāsaprot, ka bez digitālajām prasmēm nākotne vairs nav iespējama. Tāpēc pašvaldību 

līmenī jāapsver digitālo prasmju nodrošināšana visiem (arī tiem, kas pašlaik nav iesaistīti digitālajā 

apmācībā). 

✓ Apmainīties ar resursiem un digitālām mācīšanas / mācīšanās idejām. Praktiskā apmācība un 

iespējas sazināties ar domubiedru grupu. 

Digitāli kompetents pieaugušais izglītojamais ir pilnvērtīgas mācīšanās priekšnoteikums. 

• Vai pieaugušie ir gatavi mācīties, izmantojot digitālos rīkus? 

• Vai viņu prasmes ir pietiekamas, lai to izdarītu? 

• Kādi ir galvenie šķēršļi digitālajai mācīšanās piekļuvei? 



Kā dažādas iestādes var veicināt digitālo pratību  

pieaugušo izglītotājiem un izglītojamajiem 

● Pieņemiet nepieciešamību regulāri izglītot gan pieaugušo pedagogus, gan pieaugušos 

izglītojamos, jo tehnoloģijas strauji mainās. 

● Izmantot līdzdalības pieeju, procesā iesaistot gan pieaugušo pedagogus, gan pieaugušo 

izglītojamos. 

● Regulāri piedāvāt digitālās pratības kursus, izmantojot dažādas platformas, laika-elastīgu 

tehnisko palīdzību pa tālruni. 

● Izmantot uz darbību vērstu pieeju: mācīšanos darot. 

● Izmantot tiešas uz projektiem vai problēmām balstītas darbības. 

● Lai motivētu gan pieaugušo pedagogus, gan pieaugušos izglītojamos apgūt labākas 

digitālās prasmes, ir jāorganizē īsi kursi, kas ir tieši saistīti ar viņu ikdienas dzīvi. Cilvēki 

būs vairāk motivēti izmantot digitālās mācības un platformas, kad viņi izjutīs taustāmus 

ieguvumus, kas apmierinās viņu faktiskās vajadzības. Piemēram, lai veiktu privātu 

finansēšanu, sazinieties ar iestādēm vai piekļūstot mācību iespējām. 

● Veicināt pieaugušo skolotāju un pieaugušo izglītojamo neformālās mācīšanās iespēju, kas 

nav iepriekš plānota ar stingru programmu, bet ātri pielāgojama viņu aktuālākajām 

vajadzībām. 

● Izmantot paaudžu sadarbību (jaunietis - godos vecākiem cilvēkiem un otrādi). Metode var 

arī palīdzēt izveidot labāku sociālo saikni, uzlabot vērtīgas informācijas, ideju un 

problēmu risinājumu apmaiņu. 

● Izmantot zināšanu un pieredzes apmaiņas un nodošanas metodi (pieaugušie izglītojamie, 

kuri apguva e-prasmes, iespējams, varētu apmācīt citus). Kaut arī tālmācība Covid-19 

noteiktos apstākļos ierobežo iespēju, vairāk IKT kompetenti pieaugušie izglītojamie var 

atbalstīt tos, kuriem ir mazāk prasmju vai lēnāks mācīšanās temps. 

Gados vecāku cilvēku IKT prasmju veicināšanas pasākumi var būt: 

✔ regulāri (digitālo prasmju veicināšanas kampaņas un pasākumi; tiešsaistes kursi un 

regulāras konsultācijas; zvanu centrs, lai saņemtu ātru palīdzību un palīdzību). 

✔ dažādas akcijas (organizē digitālo platformu nodrošinātāji, pieaugušo izglītības iestādes 

un asociācijas, valsts / pašvaldību iestādes un pašvaldību dienesti). 

Nodrošināt iespēju neformālai digitālai socializācijai ārpus nodarbībām: 

• pieaugušie izglītojamie kļūs sociāli aktīvāki, uzlabos savu psihisko veselību un labsajūtu, 

biežāk sazināsies ar saviem tuviniekiem, jutīsies mūsdienīgāki un spēs nodibināt labāku 

kontaktu un sapratni ar citām sociālām grupām un paaudzēm. 

● Valsts / vietējo pašvaldību iestādēm jāsniedz palīdzība un konsultācijas pieaugušajiem 

izglītojamajiem, kuriem tā nepieciešama, kā arī migrantu un vecāka gadagājuma cilvēku 

grupām, kurām ir šķēršļi un grūtības, piespiedu kārtā izmantot digitālos pakalpojumus un 

saziņas līdzekļus. Piemēram, par tādiem jautājumiem kā ienākumu deklarēšana 

elektroniski, digitālais paraksts, kā iesniegt tiešsaistes ziņojumus; kā lietot bankas karti / 

internetbanku; e-bibliotēku izmantošana utt. 

● Publiski interneta piekļuves punkti, kas palīdz jaunajiem lietotājiem, kā izmantot datoru, 

lai meklētu informāciju, kā sazināties ar oficiālo iestādi, izmantojot internetu un modernas 

digitālās platformas. 



Kā izmantot nevalstisko organizāciju potenciālu,  

lai veicinātu digitālo izglītību pieaugušo izglītībā 

Vispārīgi noteikumi 

• Aktivizēt nevalstisko organizāciju (NVO) lomu mūžizglītības īstenošanā un līdzdalību 

pieaugušo izglītības politikas veidošanā. 

• Veicināt aktīvu un kvalitatīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un izglītības pakalpojumu 

sniegšanā. 

• Piedalīties pieaugušo izglītības koordinācijas un vadības struktūrās valsts un vietējā līmenī. 

• Ievērot kopīgas atbildības principu, radot kvalitatīvu izglītību pieaugušajiem, lai nodrošinātu 

digitālo kompetenci darbā, pilsonībā un personības izaugsmē. 

• Sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī ar sociālajiem partneriem, lai veicinātu 

digitālo pārveidi, izmantojot pieaugušo un pieaugušo pedagogu iespējas. 

Pārvaldība 

• Veicināt NVO kapacitāti digitālās mācīšanās ieviešanā un nepieciešamību veikt atbilstošus 

pieaugušo izglītības pētījumus. 

• Apzināt un novērtēt problēmas, ar kurām saskaras NVO, īstenojot digitālo mācīšanos. 

• Izveidot metodisku pārklājumu kvalitatīvai digitālās mācīšanās ieviešanai, piemēram, 

nodrošiniet atbilstošu infrastruktūru, efektīvu plānošanu, izveidojiet monitoringa sistēmu, kas 

sastāv no rādītājiem un analīzes metodēm, lai diagnosticētu digitālās mācīšanās vajadzības un 

izvirzītu mērķus, rezultātus un mācīšanas / mācīšanās metodes, atgriezenisko saiti, 

sertifikāciju utt. 

• Veidot partnerattiecības ar dažādām institūcijām, dalīties ar resursiem un idejām, lai mudinātu 

cilvēkus piedalīties digitālajā izglītībā. 

• Izveidojiet telpu un iespējas NVO sevi prezentēt, popularizēt labo praksi un vērtīgus piemērus. 

• Noteikt digitālās kompetences attīstības vajadzības un izstrādājiet atbilstošu izglītības 

piedāvājumu. 

Organizācija 

✓ Apkopot informāciju par iniciatīvām, kas notiek pilsētā / reģionā / ciematā, kas ietver 

pedagogu iespēju palielināšanu un tīklošanos, kritisku un gudru digitālo tehnoloģiju 

izmantošanu, lai apmācību padarīšanu digitālāku, u.t.t. 

✓ Apkopot digitālo rīku izmantošanas un / vai digitālās mācīšanās organizācijas paraugpraksi 

un padariet to pieejamu citiem. 

✓ Nodrošināt iespējas satikties ar citiem digitālās mācīšanās nodrošinātājiem un dalīties 

viedokļos. 

✓ Izveidot un uzturēt dažādas izglītojošas digitālās datubāzes. 

✓ Veidot infrastruktūru digitālās mācīšanās pētījumu praktiskai īstenošanai. 

✓ Veikt pētījumus, lai identificētu digitālās mācīšanās vajadzības un iespējas. 

✓ Organizēt apmācības kursus par digitālo kompetenci un IKT rīkiem pieaugušajiem un 

pieaugušo pedagogiem. 



IKT izmantošana vecāka gadagājuma cilvēku digitālo prasmju kontekstā 

NOZĪMĪGUMS (uzmanība IKT izmantošanai vecāka gadagājuma cilvēku digitālo 

prasmju kontekstā) 

Pandēmijas situācija rāda, ka pieaugušo izglītība, Trešās paaudzes universitātes un 

vecāka gadagājuma cilvēki nebija pietiekami sagatavoti, lai tiešsaistē ieviestu 

neformālo izglītību. Aktīva līdzdalība sabiedrības dzīvē, tostarp, brīvprātīgais darbs un 

aktīvā brīvā laika izmantošana hobijiem, sportam, radošām aktivitātēm, bija vērsta uz reālu 

bez dalības distancē. Sākt izmantot IKT un iesaistīties aktivitātēs, izmantojot tiešsaistes 

aktivitātes, pieaugušo izglītotājiem, kas strādā ar vecākiem cilvēkiem, bija liels 

izaicinājums. Tieši negaidīti nepārvaramas varas apstākļi piespieda izmantot IKT un tās 

komunikācijas programmas, lai sasniegtu auditoriju, mērķa grupu (pieaugušos 

izglītojamos). Labāka IKT izmantošana sniedz ievērojami lielāku labumu sabiedrībai un 

palielina indivīda lomu tās veiksmīgā attīstībā un pilsoniskajā demokrātijā. 

- novērtēta pieaugušo digitālās mācīšanās efektivitāte COVID-19 4krīzes situācijā 

(pieaugušo skolotāju un izglītojamo aptauja + mērķtiecīgas diskusijas) 

- identificētas problēmas, kas ierobežo pilnvērtīgu tālmācību 

- noteikti galvenie virzieni digitālās izglītības un IKT ieviešanai pieaugušo izglītībā kā 

stabils pamats praktiskiem pasākumiem, lai uzlabotu digitālo mācīšanos partnervalstīs, 

ņemot vērā vietējo un reģionālo kontekstu. 

Informācija 

Projekta mērķis ir nodrošināt pieredzes apmaiņas platformu, iespējas radīt jaunas zināšanas 

un uzsākt jaunas iniciatīvas, kas veicina profesionālo un zinātnisko attīstību gan 

personiskajā, gan institucionālajā līmenī. Tas arī veicina pieaugušo izglītības uzlabošanu un 

modernizēšanu, lai tā tiktu atjaunināta. 

• veicināt vienotu pieeju digitālās izglītības un IKT uzlabošanai pieaugušo izglītībā 

Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā 

• sasniegt mērķus projekta ietvaros ar šādiem rezultātiem: 

o Izstrādāta pašreizējās situācijas kartēšana projekta partnervalstīs, pamatojoties uz 

pieaugušo digitālās mācīšanās efektivitātes novērtējumu COVID-19 bloķēšanas 

situācijā un identificētām problēmām, kas parādīja, ka ir ierobežota pilnvērtīga 

tālmācība 

o Veikta pieaugušo izglītotāju nepieciešamā atbalsta kartēšana, lai ieviestu digitālo 

apmācīšanos, pamatojoties uz pieaugušo izglītotāju aptauju un mērķtiecīgu interviju 

rezultātiem 

• Apzināta laba prakse vietējā / valsts / reģionālā līmenī, u.t.t. 

Sadarbība 

✓ veicināt vienotu pieeju digitālās izglītības un IKT uzlabošanai pieaugušo izglītībā 

Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā 

✓ Organizējiet vietējos seminārus-diskusijas par digitālo rīku izmantošanas iespējām 

✓ Atbalstīt pieaugušo pedagogus, izmantojot dažādus IKT rīkus 

✓ Dalieties pieredzē vietējā un starptautiskā līmenī ar pieaugušo izglītotājiem 

✓ Palīdzēt pieaugušo izglītotājiem jautājumos, kas saistīti ar IKT izmantošanu 

✓ Sniegt atbalstu treneriem un apmācības organizācijām 

Piekļuve visiem 

Atbalstīt gan izglītotājus, gan izglītojamos, kuri saskaras ar IKT lietošanas jautājumiem. 

Iedvesmot izmantot IKT, lai iegūtu neatkarību un panāktu dziļāku integrāciju sabiedrībā. 



 

 

izstrādāti  

Ziemeļvalstu Ministru padomes grantu programma  

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu nevalstiskajām organizācijām (NVO) 2020 Sadarbība 

projekta Nr. NGSLT-658 “Digitālā mācīšanās pieaugušo izglītībā”, 

sadarbojoties trīs valstu nevalstiskām organizācijām: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemeļvalstu Ministru padomes atbalsts šīs publikācijas izveidei
nav tāda satura apstiprināšana, kas atspoguļo tikai autoru
viedokli, un Ziemeļvalstu Ministru padome nevar būt atbildīga
par jebkādu šajā publikācijā ietvertās informācijas izmantošanu.
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