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Mūsdienu apstākļos apkārtējās situācijas izmaiņas ir piespiedušas mainīt daudzus 
līdzšinējos ieradumus apmācības pārvaldības jomā. Jau tagad lielākā studentu uzmanības daļa ir 
veltīta virtuālajai realitātei, informācijas jaunām tehnoloģijām, ar kuru palīdzību var ne tikai 
komunicēt ar studiju grupas kolēģiem, bet arī uzzināt jaunumus, atrast jaunās grāmatas, aktuālus 
rakstus noteiktā priekšmeta padziļinātai apguvei un organizēt savas studijas, ieekonomējot tik 
trūkstošus laika resursus.  

Studenti ir kā nākotnes kāda uzņēmuma personāls, kuram veidosies ļoti laba vai eksperta 
līmeņa kompetence attiecīgajā jomā. To pārvaldīt un kontrolēt ir nepieciešams jau augstskolas 
studiju laikā. Tādēļ ir svarīgi sekot ne tikai apmācības procesa pārvaldības sistēmas uzlabošanai 
no augstskolas skatiena, bet arī augstskolas vadītājiem pareizi un laicīgi uztvert studentu 
vajadzības un vēlmes apmācības procesa pilnveidošanai.  

Mācības galvenokārt tiek organizētas, lai paaugstinātu darba produktivitāti un kvalitāti, 
celtu darbinieku apmierinātības līmeni. [1]  

Mācībām mūsdienu pēckrīzes apstākļos ir jābūt orientētām ne tikai uz esošo problēmu 
risināšanu, bet arī uz jaunu uzņēmējdarbības iespēju izmantošanu. Svarīgi ne tikai iemācīt 
studentam kādas zināšanas noteiktā disciplīnā, bet arī attīstīt iemaņas patstāvīgi meklēt 
lietderīgus vērtīgus datus lielā informācijas plūsmā. Rezultātā jau studiju laikā nākotnes 
speciālisti meiģinā atbildēt uz sev ļoti svarīgiem jautājumiem: 

1. Kā pareizi organizēt pašapmācības brīvajā laikā pēc lekcijām universitātē? 
2. Kādās grūtības var sagaidīt ar patstāvīgu darbu izpildi? 
3. Kā students pats novērtē savu kopēju noslodzi darba nedēļā? 
4. Vai vajadzētu augstskolas vadībai jautāt pēc izmaiņām stundu skaita lekcijām? 
5. Kā var uzlabot savus apmācības rezultātus ar augstskolas vadības palīdzību? 
6. Kādu vērtējumu students uzskata par attiecīgu, ņemot vērā savas piepūles? 
Pētījuma mērķis ir izstrādāt rekomendācijas augstskolas mācību procesa pilnveidošanai, 

izmantojot aptaujas par studentu noslodzi rezultātiem.  
Lai sasniegtu izvirzītu mērķi, jāveic šādi uzdevumi: 

• izpētīt apmācību veidu teorētiskus aspektus augstskolas darbā un veikt esošo 
apmācību elementu analīzi; 

• definēt jautājumus studentu aptaujas par apmācību noslodzi veikšanai un 
organizēt to; 

• veikt analīzi par aptaujas rezultātiem un izstrādāt rekomendācijas apmācības 
procesa pilnveidošanai ar studentu atgriezeniskās saites pielietošanas palīdzību.  

Veiktais pētījums var noderēt gan augstskolas vadītājiem, gan studentiem, kuriem ir 
grūtības ar savu studiju mācību iestādē noslodzi.  
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Skola ir sabiedrības socializācijas instance. Skolas uzdevums ir īstenot pedagoģiju, kas 
orientēta uz bērnu un jauniešu individuālajām spējām un interesē. Skola ir arī tā iestāde, kuras 
pienākums ir nodrošināt tādu audzināšanas un izglītības darbu, lai sabiedrība attīstītos nākotnes 
perspektīvā. Skolas darba centrā ir mācības, tomēr vienlaikus svarīga ir arī sadzīve daudzu gadu 
garumā. It sevišķi tas novērojams internātpamatskolās, kur pusaudzim noris kopējā dzīve ar 
daudziem un dažādiem cilvēkiem, kuras laikā katrs skolēns iegūst sociālo pieredzi un noteiktas 
dzīvesdarbības prasmes. 

Viens no galvenajiem izglītības mērķiem – sagatavot jauniešus dzīvei, lai viņi prastu 
uzņemties atbildību, saprastu daudzkulturālu vidi un dzīvi tajā, mērķtiecīgi prognozētu savu 
darbību un karjeru ekonomiski neatkarīgai dzīvei. Šī mērķa sasniegšanā centrā izvirzās skolēna 
dzīvesdarbības prasmju pilnveide, kurām mūsdienu sociālekonomiskajā situācijā, kad 
sabiedrības integrācijas iespējas skatāmas ne tikai valsts, bet visas Eiropas un pasaules 
kontekstā, ir arvien lielāka nozīme.   

Lai noteiktu dzīvesdarbības prasmju veidošanos internātpamatskolas skolēniem, tika 
veikts empīriskais pētījums, kurš ietver pedagoģisko eksperimentu: konstatējošo eksperimentu – 
kvantitatīvs un kvalitatīvs, īslaicīgs, dabisks. [1] 

Konstatējošā eksperimenta mērķis – noteikt eksperimenta dalībnieku dzīvesdarbības  
prasmju nozīmīguma veidošanos vispārizglītojošā internātpamatskolā atbilstoši izstrādātajiem 
kritērijiem un rādītājiem. 

Pētījumam bija svarīgi, lai tajā ir pārstāvēti skolēni un skolotāji no dažādiem Latvijas 
reģioniem, dažādu pieredzi, tādēļ pētījuma izlasē tika iekļauti: 

• Dažādu Latvijas vispārizglītojošo internātpamatskolu pusaudži; 
• Dažādu Latvijas vispārizglītojošo internātpamatskolu skolotāji. 
Pētījumā aptvertās vispārizglītojošas internātpamatskolas: 
• Balvu novada Tilžas internātpamatskola; 
• Liepājas novada Vaiņodes internātpamatskola; 
• Alūksnes novada Liepnas internātpamatskola; 
• Jēkabpils novada Biržu internātpamatskola. 
Veicot aptauju, lai noskaidrotu skolēnu dzīvesdarbības prasmju apguvi, tika saņemtas 

aizpildītas 210 anketas; par derīgām tika atzītas 209 no tām. Dažās anketās trūka atbilžu uz 
atsevišķiem jautājumiem, tādēļ statistiskajā analīzē parādās atšķirīgs kopējo gadījumu skaits. 

Konstatējošā pētījuma dalībnieku skaits veidojās pēc brīvprātības principa no aptaujas 
respondentiem, kas bija ieinteresēti sadarbības turpināšanā. Tā kā empīriskā pētījuma uzdevumi 
ietver atšķirīga mācību satura, atšķirīga pedagoģiskās darbības procesa un rezultātu 
salīdzinājumu, pirmais atlases kritērijs bija piederība internātpamatskolām.  

Aptaujas anketā pusaudžiem un skolotājiem dzīves darbības prasmju noteikšanai tika 
ietverts jautājums, kas attiecas uz pusaudžu vērtībām un dzīvesdarbības prasmēm – Mācoties 
vispārizglītojošā internātpamatskolā, es (skolēni) dzīvesdarbības prasmes apgūstu (-t). 
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Aptaujas rezultātā tika iegūti kvantitatīvi dati par 210 respondentu (skolotāju un skolēnu) 
viedokļiem par dzīvesdarbības prasmju apguvi, kā arī vecumu, klasi, pedagoģiskā darba stāžu, 
dzimumu. 

Lai pārliecinātos par aptaujas anketas atbilstību teorētiski izstrādātajiem SPV kritērijiem 
un rādītājiem, tika veikta aptaujas datu faktoru analīze. Tā palīdzēja vienkāršot datu analīzi, 
atlasot mainīgos, kas ir būtiskākie izpētes jautājumiem. [2] 

Lai noskaidrotu, cik lielā mērā tiek apgūtas dzīvesdarbības prasmes skolēniem, tika 
noskaidrots skolotāju un skolēnu viedoklis – „Mācoties vispārizglītojošā internātpamatskolā, 
skolēni (es) dzīvesdarbības prasmes apgūst (-tu).” (Skat. 1. att.)  

 
1. att. Mācoties vispārziglītojošā internātpamatskolā, es (skolēni) dzīvesdarbības prasmes apgūstu (-t) 

 
Secinājumi: 
1. Gan skolotāji, gan skolēni pārsvarā atzīst, ka dzīvesdarbības prasmes tiek apgūtas 

daļēji (114 respondenti – 54,3%); 
2. 7 respondenti (3,3%) nav izteikuši savu viedokli; 
3. Nepieciešams noteikt pedagoģiskā procesa satura, organizācijas un dzīvesdarbības 

prasmju veidošanās sakarības un izveidot darbības modeli apzinātai prasmju attīstībai. 
 

Iesniegtais materiāls atspoguļo profesores A. Peteres vadībā 
izstrādātā promocijas darba pētījuma rezultātus. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ļoti labi 13 6,2 6,4 6,4

labi 51 24,3 25,1 31,5

daļēji 114 54,3 56,2 87,7

vāji 20 9,5 9,9 97,5

ļoti vāji 5 2,4 2,5 100,0

Total 203 96,7 100,0  

Missing 

nav norādīts 6 2,9   

System 1 ,5   

Total 7 3,3   

Total 210 100,0   




