
BIBLIOTĒKU IESPĒJAS IZGLĪTĪBAS 
PĀRMAIŅU PROCESĀ 

Mūžizglītības un kultūras institūts «Vitae» 



Šodien 

• Par pārmaiņām izglītībā – būtiskākais 

• Par izglītības iestāžu un bibliotēku sadarbību 

• Par dizaina domāšanu kā bibliotekāra darba instrumentu 



PĀRMAIŅAS IZGLĪTĪBĀ 
… iespējams būtiskākais… 



Kompetence jeb lietpratība 

 

Kompetence kā prasme  

(70. – 80.mācību gadi – 

zināšanas un prasmes mācību 

priekšmetā) 

Kompetence kā kvalifikācija 

noteiktā profesijā  

(90.gadi, zināšanu, prasmju 

kopums profesijā) 

Kompetence kā zināšanas, 

prasmes un kompetents 

cilvēks kā audzināšanas ideāls 

(Rakstura īpašības - 

patstāvība, pašiniciatīva, 

vajadzība pēc aktīvas un 

radošas darbības pieredzes, 

kritiskās domāšanas spējas, 

nepieciešamība un spēja 

uzņemties atbildību.) 



Kompetence un lietpratība 

• Kompetence (lietpratība) – indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, 
prasmes un paust attieksmes, risinot problēmas mainīgās reālās 
dzīves situācijās. 

(Mācīšanās lietpratībai, 2018) 

 
• Kompetence – indivīda attīstības/izaugsmes potenciāls: 

• lai varētu aktualizēt informāciju, datus, tehnoloģijas, zināšanas, prasmes, vērtības un 
attieksmes, 

• lai pielietotu tās dzīvē, ievērojot ētiskos principus, 

• lai efektīvi rītkotos dažādās 21.gadsimta situācijās personīgam, sabiedrības vai globālajam 
labumam. 

(UNESCO IBE, 2017)  



Caurviju prasmes 

Pilsoniskā 
līdzdalība 

Jaunrade un 
uzņēmējspēja 

Pašvadīta 
mācīšanās 

Kritiskā domāšana 
un 

problēmrisināšana 

Sadarbība Digitālā pratība 



8 domāšanas pīlāri 

Zināšanas 

Emocijas 

Uztvere 

Iztēle 

Pieredze 

Rīcība Valoda 

Sajūtas 

Metakognitivitāte 



Audzināšanas process 

Socializācija sabiedrības kultūras un tradīciju 
pārmantošanai 

Rakstura veidošanas pieeja 

Ieradumu veidošanas pieeja 



Vienotas skolas pieeja 

Saskaņota 
pedagoģiskā 

darbība 

Cilvēkcentrēta 
pieeja 

Cieņpilna 
komunikācija 

Sadarbība 
visos līmeņos 



Individualizācija, diferenciācija un personalizācija 

Diferenciācijas pamats ir 

grupa, kura izveidota pēc 

noteiktām pazīmēm vai 

kritērijiem. Tā ir skolēna 

darbība grupā. 

Individualizācijas pamats ir 

pielāgota skolēna darbība 

grupā atbilstoši viņa spējām 

un vajadzībām 

1. Personalizācijas pamats ir 

skolēna vēlme padziļināt kādu 

temata apguvi un viņa 

personīgā interese. 

2. Personalizācijas pamats ir 

skolēnu personalizēta 

mācīšanās savā ritmā, tempā 



IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN 
BIBLIOTĒKU SADARBĪBA 

… mūsu teorētiskā un praktiskā pieredze… 



Mūžizglītība jeb mūžmācīšanās 

• Mūžizglītība ir izglītības process dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām 
iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju 
atbilstoši interesēm un vajadzībām, un darba tirgus parasībām. 

/www.muzizglitiba.lv/ 

Formālā 
izglītība 

Neformālā 
izglītība 

Informālā 
izglītība 



Pilsoniskā 

audzināšana 

Izglītojamo 

personiskā 

līderība 

Izglītojamo 

pārstāvības 

institūcija 

Izglītojamo 

sabiedriskās 

iniciatīvas 

Latvijas 

skolas soma 

Materiālais 

un 

nemateriālais 

mantojums 

Kultūras un 

mākslas 

praktizēšana 

un jaunrade 

Pilsoniskās audzināšanas un 
pilsoniskās līdzdalības 

struktūrmodelis 
/R.Ozols, 2018/ 



Kultūras izpratne 

• Kultūras izpratne nozīmē zināt, kāda ir 
kultūras un mākslas nozīme, un attīstīt 
spēju to baudīt vai būt tajā 
ieinteresētam. Tas ir saistīts ar uztveri 
(piemēram, mūzikas klausīšanos, 
teātra uzveduma skatīšanos, mākslas 
darbu aplūkošanu muzejā). 

 

• Kultūras izpratne ir spēja uztvert un 
baudīt kultūru. 

/K.Oganisjana, 2017/ 

 

Rīcība, runa 

Zināšanas, 

prasmes 

Filosofija, 

ētika, 

vērtības 



Kultūras izpausme 

• Kultūras izpausme koncentrējas uz 
izjūtu vai ideju nodošanu ar 
mākslinieciskiem līdzekļiem un sevi 
pašu. Tas attiecas uz lietām, ko cilvēki 
saka, raksta, dzied, glezno, dejo, tēlo 
vai dara, lai parādītu savas izjūtas, 
uzskatus un idejas, un galvenokārt ir 
saistīts ar radīšanu/jaunradi. 

• Kultūras izpausme ir radīšana, izjūtu vai 
ideju nodošana ar dažādu kultūras veidu 
un formu palīdzību. 

/K.Oganisjana, 2017/ 



Bibliotēka un muzejs 

• Mūžizglītības un mūžmācīšanās 
instrumenti 

• Pilsoniskuma, nacionālās identitātes 
veidotāji 

• Kultūras izpratnes un izpausmes veidotāji 

• Sniedz iespēju apgūt pašvadītu mācīšanos 

• Reālas dzīves vide 

• Sniedz iespēju strādāt ārpus mācību 
kabineta 

• Drošības apsvērumi 



DIZAINA DOMĀŠANA KĀ 
BIBLIOTEKĀRA DARBA 

INSTRUMENTS 
… un ko ar to īsti iesākt … 



Dizaina 
domāšana 



Kritiskā domāšana 

• Kritiskā domāšana ietver spēju: 
• analizēt 

• argumentēt 

• klasificēt 

• salīdzināt un pretnostatīt 

• definēt 

• raksturot 

• izvērtēt 

• izskaidrot 

• problēmu risināšanu 

• cēloņu un seku darbības principa izpratni 



Radošā domāšana 

• Radošā domāšana ietver prasmi un spēju: 
• ļauties prāta vētrai 

• radīt kaut ko jaunu no esošā, 

• attīstīt dizaina domāšanu jeb atrast sakarības starp formu un funkciju 

• izklaidēšanu jeb stāstīt stāstus, jokot, dziedāt, spēlēt spēles, būt aktierim, veidot 
sarunu 

• iedomāties kaut ko neiespējamu, nezināmu iztēlē 

• improvizāciju 

• radīt inovācijas 

• pārveidot jeb paskatīties uz kaut ko no cita skatu punkta, ar citām acīm 

• problēmu risināšanu 

• spēju uzdot jautājumus, izzināt nezināmo 



Komunikācija 

• Komunikācija ietver spēju un prasmi: 
• analizēt kādu situāciju 

• izvēlēties visatbilstošāko ziņas vai informācijas nodošanas veidu 

• ievērot noteiktas normas kādā vidē 

• informācijas un ziņu kritisku izvērtēšanu, pārliecinoties par to patiesumu, atbilstību 
utt. 

• lasītprasme, rakstītprasme, runātprasme 

• aktīvā klausīšanās 

• iesaistīties sarunā ar savām idejām 

• izmantot tehnoloģijas 

 

 



Sadarbība 
• Sadarbība ietver spēju un prasmi 

• sadalīt esošos resursus un atbildības starp komandas dalībniekiem 

• ideju vētras laikā iesaistīties grupas darbā, tās izvērēt un piefiksēt 

• lēmumu pieņemšanu 

• pienākumu deleģēšanu 

• produktu, procesu un komandas dalībnieku izvērtēšanu 

• mērķu izvirzīšanu 

• grupas vadīšanu, izceļot katra dalībnieka individuālo potenciālu 

• laika pārvaldīšanu jeb laika menedžmentu 

• konfliktu risināšanu, izmantojot no stratēģijām: aizstāvība, sadarbība, kompromisa 
spēja, sacensība, piekāpšanās 

• komandas veidošanas prasme 

 



Bibliotēkas apmeklētājs – kāds tas šobrīd ir? 

• Sākumskolas skolēns 

• Vidusskolēns 

• 30gadnieks 

• 50gadnieks 

• 70 gadnieks 

• Kas viņam raksturīgs? 

• Kas viņu interesē? Ko viņš meklē bibliotēkā? 

• Kas viņam patīk un kas ne tik ļoti? 

• Ko viņš sagaida no bibliotekāra? Ko viņš prot? 



Kontaktinformācija 
• Rolands Ozols 

• Mūžizglītības un kultūras institūts «Vitae» 

• Tālr.+371 29179865 

• E-pasts: vitae.biedrība@gmail.com  

• vitae.lv  

mailto:vitae.biedrība@gmail.com

