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Tālmācības kurss «Andragoģija»

Tālmācības kurss paredzēts individuālai studēšanai. 

Kursā ir četras neatkarīgas tēmas, kuras sagatavoja četri satura eksperti. 

Kursa saturu var apgūt individuāli ērtā tempā, atrodoties savā 
dzīvesvietā vai darbavietā, mācības iespējamas tiešsaistē jebkurā laikā 
no mobilās ierīces ar interneta pieslēgumu.



Tālmācības kurss «Andragoģija»

Kursa saturu latviešu valodā veidoja projekta «Andragoģija – tālmācības 
sistēma bibliotekāriem» partnerbibliotēku pārstāvji no Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas un Jelgavas pilsētas bibliotēkas. Katru tēmu sagatavoja viens 
satura eksperts.  

Tēmu apguves secība ir pēc brīvas izvēles 

• Pieaugušo mācīšanas un mācīšanās principi (Dženija Dzirkale-Maļavkina)

• Pieaugušo mācīšanas un mācīšanās metodes (Inguna Arāja)

• Efektīva komunikācija (Klinta Kalnēja)

• Darbs ar bibliotekāru mērķgrupām (Viktorija Agafonova)



Tālmācības kurss «Andragoģija»
Mācību kursa pilotprojektā 
dalībnieki bija no piecām Latvijas 
bibliotēkām.  

• Ventspils bibliotēka 

• Latvijas Nacionālā bibliotēka 

• Gulbenes novada bibliotēka

• Jelgavas pilsētas bibliotēka

• Valmieras bibliotēka



1.SOLIS

Izmēģini! Ir sagatavots jauns tiešsaistes mācību kurss patstāvīgai 
mācīšanās pieredzes iegūšanai. Bez maksas sev ērtā laikā andragoģijas 
tēmu var studēt latviešu valodā, kā arī iepazīties ar kursa saturu angļu 
valodā. Adrese: http://go-andragogy.eu/

Pirmoreiz, atverot virtuālo vidi, iepazīsties ar ekrāna labajā pusē 
aprakstīto reģistrēšanās procesu un nospied «Creat new account» vai 

http://go-andragogy.eu/


http://go-andragogy.eu/
http://go-andragogy.eu/


2.SOLIS

• Aizpildi tukšos lauciņus – izdomā un pieraksti piezīmēs savu 
lietotājvārdu, uzklikšķini uz  un ievadi paša izdomātu 
paroli ar 8 zīmēm, no kurām ir vismaz viens cipars, viens lielais burts, 
viens mazais burts, viens simbols * vai #.

• Pēdējā lauciņā ievadi grūti saredzamos vārdus tādā secībā, kā tie ir uz 
ekrāna ar atstarpi starp vārdiem.

• Nospied



3.SOLIS

• Izlasi instrukciju ekrānā, dodies uz savu e-pastu, kur būs vēstule ar 
saiti uz virtuālo vidi. Uzklikšķini! Atvērsies e-vides logs. 

• Dodies uz tālmācības kursu “Andragoģija”, kur nepieciešama komanda

• Piekļūsti saturam, reģistrējoties kursā ar komandu 



Apsveicam – esi kursā! 

Mācies, pārbaudi zināšanas un pielieto tās savā izglītojošajā darbībā!


