
Izglītības procesa organizācija 
kombinētām mācībām (KM)

Efektīvs, jēgpilns un līdzsvarots informācijas un komunikācijas teh-
noloģiju (IKT) lietojums skolās ir izšķirošs, lai sagatavotu skolēnus 
dzīvei 21.gadsimtā. Tomēr, joprojām lielā daļā Latvijas skolu nav vēro-
jams pētījumos pamatots IKT integrācijas pieeju īstenojums mācību 
procesā. Erasmus+ projekts “ Izglītības procesu vadība multimodālām 
mācībām” (B-Learning: Curriculum Design for Blended Learning, 
2015-1-LV01-KA201-0013406) ir vērsts uz inovācijām, kas veicina IKT 
izmantojumu mācībām labākajā iespējamā veidā. Projektā tiek 
apvienota teorija un prakse – pētījumu un labas prakses atziņas.
Projekta ietvaros ir izstrādāta tālākizglītības programma skolu koman-
dām – resursi, kas palīdz sagatavoties tradicionālo mācību tras-
formācijām, kombinējot klātienes un tiešsaistes mācības. Izstrādātie 
resursi sastāv no (1) profesionālās pilnveides programmas (PPP);          
2) vadlīnijām programmas īstenotājiem; 3) PPP mācību materiāliem;   
4) vadlīnijām skolu komandām; 5) pašdiagnostikas rīka skolām.

Izmantojot kombinēto mācību metodiku skolā, pedagogi iegūst vienu 
no instrumentiem jaunās mācīšanās kultūras īstenošanai. Metodika 
piedāvā paņēmienus skolēnu virtuālās pieredzes iesaistei mācību 
procesā, mazinot plaisu starp teoriju un reālo sociālo praksi. Turklāt 
KM dod iespēju pedagogam pilnveidoties kā profesionālim, kā arī 
apliecina viņa – kā pārmaiņu īstenotāja – reputāciju skolēnu acīs. 
Projekta mērķis ir veicināt kombinēto mācību lietojumu skolās un ak-
ceptēšanu izglītības politikas līmenī, sagatavot tālākizglītotājus 4 part-
nervalstīs kombinēto mācību apguvei un īstenošanai skolās, veicināt 
skolas vadības komandu mācības kombinētu pieeju integrācijai un 
pieredzes apmaiņai, kā arī iedrošināt pedagogus iesaistīties kom-
binēto mācību tīklojumos, lai vairotu skolu gatavību īstenot kom-
binētās mācības. Projekta mērķi veicina Eiropas izglītības sinerģiju 
(sasaucas ar ‘Europe 2020’ stratēģiju), iesaistot 6 partneru (Latvija, 
Kipra, Austrija, Lielbritānija) zināšanas un pieredzi. 

Kāpēc KM? 

Identificētā problemātika Šobrīd 

IeguvumiDefinīcijas

Kombinētās mācības padara izglītības vidi elastīgu, jo zināšanas un informācija 
mācībām ir vienmēr pieejama – jebkurā laikā, jebkurā vietā. 
Saskaņā ar pētījumiem (Dziuban, Moskal and Hartman, 2013; Dziuban et al, 2004; 
Ayock et al., 2002; Young, 2002; Wingard, 2004; Waddoups and Howell, 2002; Story 
and Dielsi, 2003; Osguthorpe and Graham, 2003; Kose, 2010; Tucker, Wyco�, Green, 
2017) kombinētās mācības:
• veicina skolēnu kritisko domāšanu un veikt atbildīgas izvēles attiecībā uz savu 
mācīšanos, veicina aktīvas mācības;
• nodrošina skolēniem elastību attiecībā uz mācību laiku un tempu, dodot iespēju 
gan veltīt vairāk laika atsevišķu tematu apguvei, gan arī ekonomēt laiku gadījumos, 
kad tas ir lietferīgi vai iespējams; skolēni mācās organizēt savu mācību laiku;
• iedrošina skolēnus eksperimentēt un atklāt savu mācību stilu, dodot izvēles iespē-
jas saskaņā ar kognitīvās darbības īpatnībām;
• veicina sadarbību starp skolēniem in rada inovatīvas pedagoģiskās stratēģijas;
• veido sistemātisku skolēnu ikdienas sasniegumu monitoringu;
• dod iespēju papildus motivācijai mācīties jebkurā vietā un laikā, tādējādi mācības 
kļūst ikdienas dzīves sastāvdaļa, tiek nojauktas robežas starp mācībām un dzīves-
darbību; tādējādi tiek veicināta mācību motivācijas ilgtspēja;
• “maksimizēta interakcija” – kombinētās mācības paaugstina interakcijas līmeni 
mācībās – gan starp skolēniem un mācību saturu, gan skolēniem savā starpā tieš-
saistē (ikvienam ir iespēja izteikties, sadarboties, utml.;
• var paaugstināt akadēmiskos rezultātus (personalizējot mācības un veicinot 
skolēnu atbildību par savām mācībām) un samazināt izglītības izmaksas.

Mācību modelis nodrošina vadlīnijas, lai organizētu piemērotu peda-
goģisko stratēģiju mācību mērķu sasniegšanai (Driscoll & Carliner, 2005) 
ir atkārtojams rezultātu plānošanas un efektīvu mācību stratēģiju atlases 
process, izvēloties piemērotas tehnoloģijas, mācību medijus un rezultātu 
novērtēšanu (Branch  & Kopcha, 2014) reprezentē domāšanas struktūru. 
Kombinēto mācību modeļi apraksta mācību aktivitātes, kas integrē 
skolēncentrētas klātienes mācības (klasē, mācību stundā) un mobilas, in-
ternetā organizētas tiešsaistes mācības saskaņā ar skolēnu individuālām 
mācību vajadzībām. 

Staciju rotācija: Skolēni mācās nelielās grupās saskaņā ar fiksētu laika 
grafiku un rotē mācībām dažādās modalitātēs, no kurām vismaz viena ir 
mācības  tiešsaistē vai, lietojot tehnoloģijas. Pārējās mācību aktivitātes 
var būt dažādas – gan pedagoga skaidrojums, gan grupu projekti, gan in-
dividuālas mācības, spēles, u.c. Modelis izmantojams situācijās, kad nav 
svarīga atsevišķo mācību modalitāšu secība.

Telpu rotācijas modelis: Skolēni saskaņā ar noteiktu laika grafiku mācās 
gan tradicionālās mācību telpās, gan datorklasēs, kur veic tiešsaises 
uzdevumus. Mācību aktivitātes ir organizējamas līdzīgi kā staciju rotācijā, 
bet rotācija notiek, mainot vidi/telpu, tādējādi uzdevumi plānojami 
ietilpīgāki. 

Apvērstā klase: Skolēni mācības apgūst patstāvīgi tiešsaistē (individuāli, 
turklāt veltot sev nepieciešamo laiku), bet klātienē lieto un nostiprina ap-
gūtās zināšanas, aktīvi sadarbojoties.

Vajadzību analīzes procesā ir identificētas vairākas problēmas:
• vienīgi atsevišķi tālmācības, virtuālu/digitalizētu mācību elementi ir efektīvi izmantoti skolās (sociālā tīklošanās, tieš-
saistes aktivitātes un komunikācija, spēļu lietojumprogrammas, interneta vietņu lietojums);
• daudzi pedagogi zina, kas ir kombinētās mācības, bet tikai nedaudzi no viņiem prot tās efektīvi izmantot ikdienas 
mācību procesā;
• pedagogi lieto dažādas tehnoloģijās balstītas aktivitātes gan paši iniciatīvas vadīti, gan dažādu projektu ietvaros, bet tās 
nav metodoloģiski un savstarpēji saskaņoti iestrādātas mācību procesā;
• izglītības sistēmas ietver atsevišķus ar tehnoloģiju izmantošanu saistītus izglītības politikas mērķus, bet tie pārsvarā ir te-
orētiski un vispārīgi; 
• kombinētās mācības kā jēdziens vai metode nav lietots izglītības politikas dokumentos un nav identificētas formālās 
izglītības programmas, kurās būtu pieejama kombinēto mācību apguve;
• izglītības programmās informācijas un komunikāciju teknoloģiju prasmes pārsvarā tiek pozicionētas kā apgūstamas at-
sevišķa/ mācību priekšmeta ietvaros, bet nevis apgūstamas kā caurviju prasmes izglītības programmās;
• daudziem pedagogiem trūkst informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietojuma prasmju un pieredzes lietot tās 
mācību procesā, tomēr pedagogi atzīst, ka to lietojums bagātina mācību procesu.

Kombinētās mācības apvieno:
• klātienes un tiešsaistes mācības savstarpēji papildinošos veidos, kas nodrošina 
vislabāko rezultātu skolēnam (Roony, 2003, p. 26; Ward & LaBranche, 2003, p. 22; 
Ginns & Ellis, 2007)
• klātienes un tiešsaistes mācības nolūkā radīt efektīvu, rezultatīvu un elastīgu 
mācīšanos (Stein J., Graham C.R., 2014, p.12)
• virtuālas un ne-virtuālas mācību organizācijas formas un pieejas.

Kombinētās mācības piedāvā integrētu mācību pieredzi un līdzsvaro:
• Klātienes un tiešsaistes mācības (Stein J., Graham C.R., 2014)
• Pedagoga vadītas un skolēnu pašvadītas mācības, jo skolēniem jāmācās patstāvīgi 
un pašnoteikti (Osguthorpe and Graham, 2003)
• Socioemocionālas and kognitīvas mācības, jo mācību process tiek veicināts, sti-
prinot skolēnu savstarpēju interaktivitāti, tai skaitā virtuālā vidē (2004; Waddoups 
and Howell, 2002).

Mācību dimensiju līdzsvarojums

Situācija attiecībā uz kombinēto mācību izmanotšanu partnervalstīs
Projekta rezultātā tapušajā vajadzību analīzes ziņojumā ir apkopota liter-
atūras analīze un apauju rezultāti partnervalstīs. Diagrammas atspoguļo 
atsevišķus aspektus, kas vērtēti, pētot situāciju attiecībā uz kombinēto 
mācību izmantojumu skolās.ituācijas analīze Latvijas, Austrijas, 
Lielbritānijas un Kipras skolās attiecībā uz kombinēto mācību lietojumu 
ļauj secināt, ka kombinētās mācības nav izglītības sistēmu komponents 
nevienā no valstīm. Kombinētās mācības nav ne teorētiski, ne praktiski 
plaši izmantotas skolās. Tomēr, pedagogiem ir vairākas prasmes, lai to 
lietotu kombinētās mācības izglītības procesu organizācijā. 

Nelda Irbe (Rūjienas vidusskola): 
Mēs raugāmies uz kombinēto mācību iev-
iešanu kā uz iespēju paaugstināt mācību 
kvalitāti. Centralizēto eksāmenu rezultāti 
demonstrē plaisas, kas jāpārvar, un ir ne-
pieciešamas jaunas, ar efektīvu tehnoloģiju 
lietojumu saistītas pieejas, lai nodrošinātu 
mācības skolēniem ar dažādām mācību  va-
jadzībām, spējām un interesēm.

Kārlis Strautiņš (Liepājas Raiņa 6.vidusskola): 
Mēs ceram, ka kombinētās mācības ne tikai 
palīdzēs mūsu skolēniem labāk apgūt 
mācību saturu, bet arī paplašinās viņu redz-
esloku un reālās dzīves izpratni.

Maija Kokare (Rīgas Angļu ģimnāzija): 
Kombinētās mācības dod iespēju personal-
izēt mācības saskaņā ar skolēnu mācību 
vajadzībām, tā ir iespēja paplašināt un 
padziļināt mācību vidi.

Profesionālās pilnveides programma (PPP) Mācību materiāli (kopsavilkums)
• Kombinēto mācību definīcijas un apraksts
• Labas prakses piemēri
• Kombinēto mācību SVID analīze
• Kādēļ kombinētās mācības? (iedvesmai)
• Kombinēto mācību modeļ apraksti un shēmas
• Kombinēto mācību modeļu salīdzinājums
• Mācību stratēģiju pārskats
• IKT rīku pārskats
• Kombinēto mācību aktivitāšu plānošanas rīki - veidlapas un piemēri
• Vadlīnijas skolēnu un pedagogu iesaistei kombinētās mācībās
• Pārmaiņu vadības teoriju pārskats (un piemērs)
• Pārmaiņu vadības stratēģijas
• Procesu kartēšana
• Komunikācijas un interakcijas plānošanas vadlīnijas
• Darbības un komunikācijas plānu veidlapas un piemēri
• Dažādi IKT rīki kombinētām mācībām
• Vadlīijas IKT rīku izvērtējumam (izvērtēšanas kritēriji un pieejas)
• Mācību satura vadības sistēmas un mācību vadības sistēmas
• Pašpārraudzības rīki un pieejas (rubrikas, aptaukas, kontrolsaraksti, piezīmes)
• Mācīšanās cikla lietojums kombinētās mācībās
• Kā dalīties ar mācīšanās pieredzi (metodoloģijas)?

Sistēma  Skolas vīzija 78%
 Inovāciju kultūra 84%
 Tehniskā kapacitāte 61%
 Kopienas atbalsts 55%

Procesi 21. gs mācības 80%
 Esošā prakse 58%
 Skolēncentrētas mācības 55%
 Pārraudzība 69%
 IKT mācībām 71%

Cilvēkresursi 21. gs mācību dizains 71%
 IKT prasmes 44%
 Motivācija kombinētām mācībām 76%
 Pedagogu profesionālā pilnveide 81%

1 – Ievads 
Iepazīšanās ar kombinēto mācību jēdzienu/būtību. Skola veic pašdiagnostiku 
un formulē kombinēto mācību vīzijas projektu konkrētajam kontekstam.

2 – Kombinēto mācību modeļi 
Tiek analizēti un apspriesti kombinēto mācību modeļi, skolu komandas diskutē 
par konkrētiem piemēriem skolās, novērtējot modeļu piemērotību konkrētām 
situācijām un atlasot konkrētajā skolā īstenojamus. 

3 – Kombināto mācību modelēšana 
Tiek modelētas kombinētās mācības no pedagoga pozīcijas.
 4 – Kombinēto mācību vadība  
Skolu komandas pārskata kombinēto mācību vīzijas projektu, balstoties uz piln-
veidotu izpratni un veido kombinēto mācību īstenošanas/ieviešanas plānu. 
Tiek izstrādāta pārmaiņu vadības stratēģiija. 

5 – Kombinēto mācību plānošana 
Skolas izvēlas tehnoloģisko infrastruktūru kombinētām mācībām un veido 
kombinēto mācību programmas elementus.

6 – Kombinēto mācību īstenošana
Skolu komandas sadarbojas un saņem atbalstu kombinēto mācību īstenošanā

7 – Kombinēto mācību pārraudzība 
Tiek identificēti kombinēto mācību efektivitātes indikatori un apgūta rezultativi-
tātes mērīšana 

Pašdiagnostika skolām (piemērs)

Vadlīnijas programmas īstenotājiem

Vadlīnijas skolu komandām

Modeļi

Motivācija

Secinājumi Atsauces

Partneri

Mācību komplekts

Vairāk informācijas: www.blearning-project.eu; http://skolotajs.lv/Erasmus-projekts-1.aspx

1. Nacionālā līmenī izglītības politika nepie-
tiekami atbalsta kombinēto mācību iev-
iešanu gan Latvijā, gan arī Kiprā, Austrijā un 
Lielbritānijā, kominētās mācības nav peda-
gogim pazīstamas un reti tiek lietotas. Kaut 
gan lielākā daļa respondentu  apliecina 
savu vēlmi gatavot skolēnus darbam digitā-
lajā ekonomikā, atbalsts kombinātām 
mācībām izglītības programmās ir nevien-
nozīmīgs un vājš.  

2. Dominējošā mācību modalitāte skolās ir 
pedagoga vadītas klātienes mācības.  Nav 
vērojama sistemātisks kombinēto mācību 
modeļu lietojums. Kombinētās mācības ne-
pieciešams ieviest gan pedagogu praksē, 
gan skolas stratēģijās. Individuālas iniciatī-
vas, kas vērojamas praksē, bez stratēģiska 
vadības atbalsta skolās ir apgrūtinātas (tai 
skaitā, laika plānošanas dēļ). 

3. Kombinēto mācību metodika ir īstenoja-
ma, iesaistot mācībās gan pedagogus, gan 
skolu vadību. Lai kombinētās mācības 
varētu tikt īstenotas, pedagogiem ir ne-
pieciešams atbalsts – gan tehnoloģisks, 
gan metodoloģisks, gan stratēģisks.
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Klātienē Tiešsaistē

Klātiene Tiešsaiste

Pedagoga vadība Skolēna vadība

Socioemocionāls process Kognitīvs process

Rotāciju modeļi:
Staciju rotācija
Telpu rotācija
Apvērstā klase
Individuālā rotācija

STIPRĀS PUSES
• Personalizētas/diferenciētas mācības
• Patstāvīgas mācības
• 24X7 piekļuve mācību 
  resursiem 

VĀJĀS PUSES
• Neliels personīgais kontakts
• Atkarība no piekļuves internetam

IESPĒJAS
• Individualizēts mācību temps, pašvadība
• Pastiprināta sadarbība starp skolēniem

DRAUDI
• Risks atpalikt no mācību režīma
• Nedroša vērtēšana, plaģiātisma riski

Pielāgotās mācības
Pašvadītās mācības
Bagātinātās virtuālās 
mācības

Kombinēto mācību
SVID

Dati liecina (Frey & Osborne, 2013), ka izpeļņa un sasniegumi izglītībā uzrāda izteikti negaīvu saikni 
un 47 % no šī brīža darba veidus, visticamāk, aizvietos mašīnas. Lai strādājošie varētu uzvarēt 
sacensībā ar mašīnām, “viņiem jāapgūst radošums un sociālās prasmes”.

Par spīti tam, sociālā realitāte, kādā dzīvo mūsu bērni, ir 
principiāli mainījusies, skolas joprojām dažādos veidos 
cenšas saglabāt tradicionālos sociālos priekšstatus par 
mācībām un to mērķiem. Tā rezultātā gan pedagogiem, gan 
skolēniem izpaliek izpratne par mūsdienīgām mācībām. In-
ovāciju nepieciešamība ir apzināta, bet - kā tās īstenot?
Pētnieki brīdina, ka pedagogi, kas mēģina īstenot tādu kā 
“iekonservētu” pedagoģisko modeli, samazina ne tikai sa-
darbības iespējas mūsdienu bērniem un jauniešiem, bet arī 

mazina savu autoritāti viņu acīs (Spanhel,2006; Riederle, 
2013; Holloway, Green, Livingstone 2013). Skolās ir ne-
pieciešama mācīšanās kultūra, kas mazinātu plaisu starp 
zināšanām, kas apgūtas skolā, un aktuālajām skolēnu 
mācību vajadzībām. 
E-mācību ieviešanas jomā ir ievērojams progress, tomēr,  jo-
projām daudziem skolēniem nav pietiekošu iespēju daudz-
veidīgi lietot tehnoloģijas, lai jēgpilni izmantotu interneta 
resursu potenciālu mācībām. 

Vai jūs zināt, 
kas ir kombinētās mācības?

Vai kombinētās mācības
tiek izmantotas jūsu valstī (cik jūs to zināt)?

Vai jūs zināt formālās mācību programmas, kas sagatavotu
pedagogus kombinētām mācībām?

Latvija
Lielbritānija
Austrija
Kipra

43 % 57 %

55 % 45 %

79 % 21 %

37 % 63 %

Latvija
Lielbritānija
Austrija
Kipra

11 % 89 %

100 %

14 % 86 %

6 % 94 %

Latvija
Lielbritānija
Austrija
Kipra

43 % 57 %

19 % 81 %

41 % 59 %

34 %

Jā

Nē

66 %


