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Attēlu un tabulu indekss 
 

1. attēls Indivīdu digitālo prasmju līmenis vecuma grupā no 55 

līdz 64 gadiem (%), Eurostat 2017 

5 lpp. 

2. attēls Indivīdu digitālo prasmju līmenis vecuma grupā no 65 

līdz 74 gadiem (%), Eurostat 2017 

5 lpp. 

3. attēls Datoru lietošanas biežums personām vecuma grupā no 

55 līdz 64 gadiem (%), Eurostat 2017 

6 lpp. 

4. attēls Datoru lietošanas biežums personām vecuma grupā no 

65 līdz 74 gadiem (%), Eurostat 2017 

6 lpp. 

5. attēls Indivīdu interneta izmantošana vecuma grupā no 55 līdz 

64 gadiem (%), Eurostat 2017 

7 lpp. 

6. attēls Indivīdu interneta izmantošana vecuma grupā no 65 līdz 

74 gadiem (%), Eurostat 2017 

7 lpp. 

7. attēls Personu interneta aktivitātes vecuma grupā no 55 līdz 64 

gadiem (%), Eurostat 2017-2018 

8 lpp. 

8. attēls Personu interneta aktivitātes vecuma grupā no 65 līdz 74 

gadiem (%), Eurostat 2017-2018 

9 lpp. 

   

1.tabula Instruktoru identificētās vecāka gadagājuma pieaugušo 

vajadzības personīgajā apmācībā 

21 lpp. 

2.tabula Senioru identificēto motivāciju kopsavilkums 26 lpp. 

 

Saīsinājumi 
 

IKT - informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

ES - Eiropas Savienība 
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Ievads 
 

Straujais tehnoloģiju attīstības temps paaugstina prasības sabiedrībai visā 

pasaulē. Sabiedrībā ir ievērojama vecāka gadagājuma pieaugušo iedzīvotāju daļa ar 

ierobežotām digitālām prasmēm vai bez tām, tas ir Ahileja papēdis ceļā uz pilnīgas 

sabiedrības digitalizāciju. Tomēr digitālās prasmes ir izšķiroši svarīgas, lai cilvēks 

varētu nepārtraukti iekļauties sabiedrībā un darba tirgū, un tās piedāvā daudz 

nemateriālu labumu, ieskaitot iespēju izmantot neskaitāmus digitālos rīkus un 

internetu, lietojot datorus, planšetdatorus vai viedtālruņus. 

Neskatoties uz statistikas uzrādītajām zemajām tendencēm, pieprasījums pēc 

digitālajām prasmēm pieaug. 2017. gadā cilvēku īpatsvars Eiropas Savienības (ES) 

darba tirgū, kuriem digitālās prasmes bija virs pamata līmeņa, sastādīja aptuveni 

35%, 52% Apvienotajā Karalistē, 35% Portugālē un Beļģijā, 30% Latvijā un 23% 

Polijā.1 

Līdzīgā kārtā ir redzams, ka samazinās to cilvēku skaits, kuriem nav digitālo 

prasmju un kas nelieto internetu: 2% Apvienotajā Karalistē, 5% Beļģijā, 10% ES un 

Latvijā, 15% Portugālē un 29% Polijā. 

Darba ņēmēju daļa ar pamata vai zemām digitālajām prasmēm sastāda: 46% 

Apvienotajā Karalistē, 60% Beļģijā un Latvijā, 50% Portugālē un ES, 48% Polijā.  

Līdz ar novecošanu personu datorprasmju līmenis samazinās. Personas 

vecumā no 55 līdz 64 gadiem ar vismaz zemām digitālajām prasmēm (balstoties uz 

spēju kopēt vai pārvietot failu vai mapi) 2017. gadā ES vidēji bija 43%, Apvienotajā 

Karalistē - 56%, Latvijā - 47%, Beļģijā - 46%, Portugālē - 26% un Polijā - 22%. 

Nākamajā vecuma grupā no 65 līdz 74 gadiem digitālo prasmju līmenis 

minētajās teritorijās samazinās par aptuveni divām reizēm, izņemot Apvienoto 

Karalisti, kur līmenis samazinās līdz tikai 37%, un dati nav pieejami par senioriem 

vecumā 75 un vairāk.2 

Digitālo prasmju līmenis tika sadalīts piecos līmeņos, kā parādīts 1. attēlā 

(vecuma grupa 55-64 gadi) un 2. attēlā (vecuma grupa 65-74 gadi). 

                                                        
1 (European Commission, 2017c) 
2 (Eurostat, 2017) 
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1. attēls. Indivīdu digitālo prasmju līmenis vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem (%), (Eurostat, 2017) 

 

 
2. attēls. Indivīdu digitālo prasmju līmenis vecuma grupā no 65 līdz 74 gadiem (%), (Eurostat, 2017) 

 

Kā redzams 3. un 4. attēlā, vecāka gadagājuma pieaugušo vidū pieaug regulāro 

datoru lietotāju skaits. Ikdienas datoru lietošana raksturīga aptuveni 50% Eiropas 
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vecāka gadagājuma cilvēkiem vecumā no 55 līdz 64 gadiem, tā samazinās gandrīz 

divas reizes nākamajā vecuma grupā 65-74 gadi. 

 
3. attēls. Datoru lietošanas biežums personām vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem (%), (Eurostat, 2017) 

 
4. attēls. Datoru lietošanas biežums personām vecuma grupā no 65 līdz 74 gadiem (%), (Eurostat, 2017) 

 

Interneta lietošana ir biežāk sastopama vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem, 

nekā vecāka gadagājuma cilvēkiem. Tas atbilst datora lietošanas tendencēm un 

digitālo prasmju līmenim kopumā. Tomēr šī tendence ir augšupvērsta, jo arvien 
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vairāk senioru iegādājas viedtālruņus un pievienojas digitālajai pasaulei izmantojot 

šīs ierīces. 

Turklāt viedas valdības arvien vairāk īsteno efektīvas pārvaldības praksi 

attīstot e-platformas un e-pakalpojumus. Līdz ar to, vecāka gadagājuma iedzīvotāji 

ikdienā ir pakļauti nepieciešamībai izmantot tiem pieejamos digitālos rīkus un viņi 

reaģē loģiski un mērķtiecīgi. 

 
5. attēls. Indivīdu interneta izmantošana vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem (%), (Eurostat, 2017) 
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6. attēls. Indivīdu interneta izmantošana vecuma grupā no 65 līdz 74 gadiem (%), (Eurostat, 2017) 

Internets ikdienā tiek izmantots dažādiem mērķiem, 7. un 8. attēlā parādītas 

atsevišķas aktivitātes internetā, ko biežāk veic gados vecāki cilvēki. 

7. attēls. Personu interneta aktivitātes vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem (%), (Eurostat, 2017) 
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8. attēls. Personu interneta aktivitātes vecuma grupā no 65 līdz 74 gadiem (%), (Eurostat, 2017) 

 

Viens no ICTskills4All projekta mērķiem ir uzlabot vecāka gadagājuma 

pieaugušo digitālās prasmes, izstrādājot individuālas mācību programmas, kas 

balstītas uz starppaaudžu un savstarpējās mācīšanās (peer-to-peer) pieeju. 

Pirms izstrādes mēs veicām esošo programmu, kas izmanto minētās pieejas, 

izpēti - reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī. Intelektuālais rezultāts 2 ir 

veidots ar mērķi pārskatīt esošās starppaaudžu un savstarpējās mācīšanās 

programmas, kas paredzētas, lai uzlabotu vecāka gadagājuma pieaugušo digitālās 

prasmes, novērtējot to efektivitāti. 
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Šis ziņojums ietver visu partneru ieguldījumu, kuri veica intervijas ar 

pasniedzējiem un praktikantiem, pētīja dažādas datubāzes, kā arī informāciju par 

starppaaudžu un savstarpējās mācīšanās mācību programmām. Programmu saturs, 

vajadzības, pozitīvie aspekti un struktūra tika analizēti, pamatojoties uz iegūto 

informāciju. Šo ziņojumu projekta partneri izmantos, lai izstrādātu savas izglītības 

programmas. 
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1. Digitālās prasmes gados vecākiem pieaugušajiem: ES 
politikas konteksts 

 

Eiropas Savienībā nepietiekami tiek vākta informācija, kas attiecas uz IKT 

prasmju apmācību. Ir pieejami minimāli dati par tendencēm un populārākajām 

metodēm IKT apmācībā Senioru Ekonomikai (Silver Economy). Pieejamie dati 

atspoguļo minimālu popularitāti pašmācības metodēm, izmantojot internetu, 

mazāku popularitāti apmācībām, ko apmaksā pašas personas, un pārsteidzoši mazu 

interesi par bezmaksas apmācībām, ko nodrošina valsts programmas vai 

organizācijas. Tomēr, ja šo jautājumu aplūko no cita skatu punkta, t.i., ņemot vērā 

Eiropas sociālo fondu atbalstītās un Eiropas Komisijas koordinētās programmas, 

piemēram, mūžizglītības programmas (Lifelong Learning programmes) un ERASMUS+ 

Stratēģiskās partnerības, jo īpaši digitālo prasmju apmācības jomā, tām ir liels 

pieprasījums. 

Paredzams, ka nākamajās desmitgadēs ES iedzīvotāju vecuma struktūra 

būtiski mainīsies. Tiek prognozēts, ka demogrāfiskā vecuma sloga rādītājs (65 gadus 

veci vai vecāki cilvēki salīdzinājumā ar cilvēkiem vecumā no 15 gadiem 64 gadiem) 

būtiski palielināsies ES kopumā tuvākajās desmitgadēs. Būdams 25% 2010. gadā, tas 

ir pieaudzis līdz 29,6% 2016. gadā, un tiek prognozēts, ka tas turpinās pieaugt, jo 

īpaši līdz 2050. gadam, 2070. gadā sasniedzot 51,2% (Eiropas Komisija, 2017b). 

Tas, ka Eiropas populācija arvien vairāk noveco, ir saistīts ar auglības 

samazināšanos - novecošanās no apakšas, un ilgāku dzīves ilgumu - novecošanās no 

augšas. Šī iedzīvotāju novecošanās rada vairākas problēmas sabiedrībai, piemēram, 

nepieciešamība iejaukties, lai saglabātu vai uzlabotu vecāku cilvēku garīgo un fizisko 

veselību, personīgo autonomiju un sociālo labklājību (Szekely R., 2017). 

Lai gan Eiropas iedzīvotāji kļūst arvien vecāki, Eiropas kopienas un Eiropas 

ekonomika piedzīvo būtiskas izmaiņas digitālo un tehnoloģisko inovāciju, kā arī 

darba tirgus un demogrāfisko pārmaiņu dēļ. Daudzas no šodienas darba vietām 

pirms desmit gadiem nepastāvēja, un daudzas jaunas darba vietas tiks radītas 

nākotnē. Manuālas darbības ir neaizsargātas pret automatizāciju un izmaiņas darba 

modeļos pieaug. Lielāka mobilitāte un kultūras apmaiņa, kā arī jaunas komunikācijas 

formas un attiecības maina sabiedrības organizācijas veidus (Eiropas Politiskās 
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stratēģijas centrs, 2016). Šīs izmaiņas maina ikdienas dzīvi gan darbā, gan atpūtā. 

Sabiedrība un ekonomika lielā mērā balstās uz augsti kvalificētiem cilvēkiem, bet 

kompetences prasības mainās. Pārdomu dokumentā par Eiropas sociālo dimensiju 

(Eiropas Komisija, bez datuma) ir uzsvērta pareizo prasmju un kompetenču kopuma 

nozīme, lai uzturētu dzīves līmeni Eiropā (Eiropas Komisija, bez datuma). Papildus 

labām pamatprasmēm (lasītprasme, rēķināšana un digitālās pamatprasmes) un 

pilsoniskās kompetences prasmēm, mēs varam noteikt radošumu, kritisko 

domāšanu, iniciatīvas uzņemšanos un problēmu risināšanu kā prasmes, kurām ir liela 

nozīme mūsdienu sabiedrības sarežģītības un pārmaiņu pārvarēšanā (Eiropas 

Komisija, 2018a). 

Mūžizglītības iespējas ļauj gados vecākiem cilvēkiem apgūt jaunas prasmes 

un uzlabot viņu nodarbinātības iespējas. Šī fakta atzīšanu, šķiet, apstiprina tas, ka 

Universities of the Third Age universitātes kļūst aizvien populārākas gados vecākiem 

cilvēkiem, kuri vēlas apgūt jaunus priekšmetus un prasmes, jo īpaši IKT (Zaidi A., 

2013). 

Pieaugušo izglītība ir būtiska Eiropas Savienības mūžizglītības politikas 

sastāvdaļa. Mūsdienās pieaugušie nevar paļauties tikai uz prasmēm, ko viņi ieguvuši 

skolā. Pieaugušo (25-64 gadus vecu) līdzdalības līmenis mācībās (četras nedēļas 

pirms apsekojuma) ES valstīs ievērojami atšķiras: no 1,1% līdz 30,4% (Eurostat, 2017), 

un kopējā tendence ir tāda, ka skaitļi ir nemainīgi. Īpaši neapmierinoši līdzdalības 

rādītāji mācībās ir zemas kvalifikācijas un gados vecākiem pieaugušajiem (Eiropas 

Komisija, 2018d). 

Līdztekus vispārējai tendencei pieaugušo izglītībā, aptuveni ceturtai daļai 

Eiropas pieaugušo iedzīvotāju ir sliktas skaitļošanas un digitālās prasmes. 

Pieaugušie, kuriem nav pietiekams šādu prasmju līmenis, saskaras ar augstu sociālās 

atstumtības risku. Saskaņā ar Eiropas mēroga Digitālās ekonomikas un sabiedrības 

(EU-wide Digital Economy and Society) datiem, cilvēkkapitāla dimensijas indeksa 

(DESI) mērījumi rāda, ka 2017. gadā, neskatoties uz to, ka interneta lietošana pieaug, 

44% eiropiešu vēl joprojām nav pamata digitālo prasmju līmenis (Eiropas Komisija, 

2017c).  
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Eiropas līmenī ir veikti pasākumi, lai atrisinātu iepriekš minētās vajadzības. 

Atjauninātajā Eiropas Pieaugušo Izglītības Programmā (EPIP) (European Agenda for 

Adult Learning - EAAL) Eiropas sadarbība pieaugušo izglītības politikas jomā ir 

noteikta laika posmā līdz 2020. gadam (Eiropas Savienība, bez datuma). Padome to 

pieņēma 2011. gada novembrī, un komisija pašlaik strādā ar 32 valstīm, lai to 

īstenotu. 

Programmā ir uzsvērta nepieciešamība būtiski palielināt pieaugušo 

līdzdalību visu veidu izglītības aktivitātēs - formālās, neformālās un ikdienas 

izglītības pasākumos, lai iegūtu jaunas darba iemaņas un būtu aktīvi pilsoņi vai 

personiskai attīstībai un pašrealizācijai. Jautājumi, kas paredzēti darbības 

programmā, ir šādi: 

ü palielināt iespēju visiem pieaugušajiem piekļūt elastīgām, kvalitatīvām 

apmācībām jebkurā vecumā; 

ü izstrādāt jaunas pieejas pieaugušo izglītībai, koncentrējoties uz apmācību 

rezultātiem; 

ü veidot izpratni par to, ka mācīšanās ir centieni visa mūža garumā; 

ü izstrādāt efektīvas, mūžilgas karjeras atbalsta sistēmas un sistēmas 

neformālās un ikdienas izglītības vērtēšanai. 

EPIP ir daļa no Eiropas 2020. gada sadarbības sistēmas izglītības un 

apmācības jomā ET2020 (Eiropas Komisija, 2018c). ET2020 darba grupa pieaugušo 

izglītības jomā 2016. - 2018. gadā realizēja savstarpējas apmācības par to, kā veidot 

politiku, kas var mudināt vairāk pieaugušos mācīties darbavietā. 

Jaunā prasmju programma Eiropai (Eiropas Komisija, 2016) ir Eiropas 

Savienības galvenā politikas prioritāte, kas pieņemta 2016. gada 10. jūnijā. Tā ietvēra 

10 ierosinātās darbības, kas dalībvalstīm bija jāveic nākamajā divu gadu periodā, lai 

paaugstinātu pieaugušo pamatprasmju līmeni. Šajā kontekstā Padome 2016. gada 

decembrī pieņēma iniciatīvu Kvalifikācijas celšanas ceļi (Upskilling Pathways, Eiropas 

Savienības padome, 2016), lai palīdzētu pieaugušajiem iegūt minimālo lasītprasmes, 

rēķināšanas un digitālo prasmju līmeni. Iniciatīva sniedz iespēju šiem cilvēkiem 

uzsākt apmācības, izvērtēt un atzīt jau esošās zināšanas un prasmes, kā arī nepilnības 

viņu pamatprasmēs, rēķināšanā un digitālajās iemaņās, kā arī piedāvātu viņiem 
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secīgu tālākizglītību un apmācību, lai rezultātā novestu pie jaunas kvalifikācijas 

iegūšanas. 2018. gadā ES dalībvalstis iezīmēja pasākumus, ko tās veiks, lai īstenotu 

iniciatīvu Upskilling Pathways. Dalībvalstīm ir nepieciešams ieviest elastīgas 

kvalifikācijas celšanas iespējas sadarbībā ar sociālajiem partneriem, izglītības un 

apmācības sniedzējiem, kā arī vietējām un reģionālajām pašvaldībām. Iniciatīva 

Upskilling Pathways ir arī Eiropas sociālo tiesību pīlāra (European Pillar of Social Rights) 

(Eiropas Komisija, 2017a) prioritāte, kas veicina vienlīdzīgas tiesības uz kvalitatīvu un 

iekļaujošu izglītību, apmācību un mūžizglītību, lai atbalstītu taisnīgus un labi 

funkcionējošus darba tirgus un labklājības sistēmas. 

2018. gada janvārī ES Komisija pieņēma Digitālās Izglītības Rīcības Plānu 

(Digital Education Action Plan ) (Eiropas Komisija, 2018e), kas ietvēra 11 atbalstošas 

iniciatīvas tehnoloģiju izmantošanai un digitālo kompetenču attīstībai izglītībā. Tajā 

pašā dienā ES Komisija pieņēma ieteikumu atjaunināt 2006. gadā izveidoto 

pamatprasmju sistēmas struktūru (Eiropas Komisija, 2018b). Digitālo prasmju 

definīcija ir paplašināta un atjaunināta, lai atspoguļotu digitālo tehnoloģiju mainīgo 

raksturu darba dzīvē un sabiedrībā plašākā mērogā. Jaunā definīcija atbilst arī 

Digitālās Kompetences Ietvaram Iedzīvotājiem (Digital Competence Framework for 

Citizens ) (DigComp) (ES Zināšanu centrs, Eiropas Komisija, 2015). Visbeidzot, 2012. 

gadā, kas bija pasludināts par Eiropas aktīvās novecošanas un paaudžu solidaritātes 

gadu, īpašs uzsvars tika likts uz pieaugušo izglītošanas jautājumiem, kas saistīti ar 

aktīvas novecošanas politiku (Tymowski, 2015). Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada septembrī pieņemtajā lēmumā tika noteikti mērķi, pasākumu saturs un 

šīs iniciatīvas budžets, lai līdz 2020. gadam sasniegtu mērķi izveidot vecākiem 

iedzīvotājiem draudzīgu Eiropu. 2012. gadā bija simtiem atsevišķu iniciatīvu Eiropas 

Savienībā un ārpus tās. Šīs iniciatīvas bija īpaši vērstas uz starppaaudžu mācīšanās 

veicināšanu starp gados vecākām un jaunākām paaudzēm. 

Tika izveidota EY2012 koalīcija, tā tika pārvaldīta izmantojot tīklu, ko sauc par 

AGE-Platform Europe (AGE-Eiropas platforma, nav datuma). Lēmumā, ar ko tika 

izveidota EY2012, tika noteikti četri konkrēti mērķi, kas, lielākoties, tika izpildīti: 

1) Aktīvās novecošanas vērtība tika veiksmīgi uzsvērta, tika sekmēta paaudžu 

solidaritāte, gados vecāku cilvēku potenciāls tika mobilizēts, to nozīmīgi 

pozicionējot visa gada garumā politiskajā dienas kārtībā ES un valstu līmenī. 
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2) Notika neskaitāmas debates un informācijas apmaiņa. Tika izveidoti apstākļi, 

lai uzlabotu savstarpēju informācijas apmaiņu par to, kā veicināt aktīvu 

novecošanas politiku, kā arī, lai dalītos ar labo praksi un sadarboties nākotnē. 

3) Aktīvās novecošanas indekss tika izstrādāts, lai izveidotu konsekventu 

sistēmu saistībām un darbībai, un Padome apstiprināja dalībvalstu vadošos 

principus. 

4) Neskaitāmās iniciatīvās un pasākumos tika nodrošināta tādu aktivitāšu 

veicināšana, kas palīdz apkarot vai pārvarēt ar vecumu saistītu diskrimināciju, 

stereotipus un šķēršļus.  

Publikācijā Ceļā uz mērķi izveidot vecākiem iedzīvotājiem draudzīgu Eiropu līdz 

2020. gadam (AGE-Eiropas platforma, 2012) tiek skaidrots, ko var darīt, lai izveidotu 

vecākiem iedzīvotājiem draudzīgu Eiropu, veicinātu solidaritāti starp paaudzēm un 

nodrošinātu visu vecuma grupu aktīvu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedrībā. 

2. Pārskats par mācību programmām 
 

Šajā nodaļā sniegtajā pārskatā ir aprakstītas pieejas starppaaudžu un 

savstarpējās mācīšanās izglītības programmām, lai uzlabotu digitālās prasmes gados 

vecākiem pieaugušajiem Eiropas Savienībā, Apvienotajā Karalistē, Latvijā, Polijā un 

Portugālē. Digitālo prasmju izglītības pakalpojumu sniedzēju organizāciju skaits 

dažādās valstīs atšķiras. 

Portugālē, pamatojoties uz pieejamo kursu meklēšanu tiešsaistē, tika 

identificētas 140 organizācijas. Tomēr organizāciju skaits var būt lielāks, jo ir daudz 

senioru augstskolu, kurām nav tīmekļa vietnes vai publiski pieejamas programmas. 

135 no šiem pakalpojumu sniedzējiem ir senioru augstskolas un 5 no tām ir uz 

Eiropas projektiem bāzētas organizācijas, kas strādā starppaaudžu izglītībā. 39 no 

tām ir privātas bezpeļņas organizācijas, 69 ir publiskas iniciatīvas, kas tiek realizētas 

uz brīvprātības principiem vai saņem valsts iestāžu finansējumu. 

Apvienotajā Karalistē mēs identificējām 7 privātās un sabiedriskās 

organizācijas, kas strādā digitālās apmācības jomā. 
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Mēs arī identificējām 16 poļu organizācijas, no kurām 10 ir privātas un 6 

publiskas; ir svarīgi pieminēt, ka ir liels skaits mazo, vietējo apmācību sniedzēju, starp 

kuriem ir bibliotēkas, kas ir daļa no publiskā IKT izglītības tīkla. 

Latvijā ir vairāk nekā 880 organizācijas, no kurām 874 ir reģionālās publiskās 

bibliotēkas un pārējās ir privātas vai nevalstiskas organizācijas. 

Lielākā daļa organizāciju darbojas vietējā līmenī un nodrošina reģionālās 

kopienas vajadzības. Tāpat lielākā daļa organizāciju tiek atbalstīta ar valsts 

finansējumu, lai veiktu apmācību, jo IKT apmācība tiek uzskatīta par valsts līmeņa 

prioritāti, pamatojoties uz Eiropas Komisijas digitālajām prioritātēm Eiropas 

Savienības dalībvalstīs, un līdz ar to tiek atbalstītas no abiem avotiem - no ES 

fondiem un no valstu budžetiem, ko parasti pārvalda labklājības un/vai izglītības 

ministrijas, pašvaldības vai cita valsts iestāde. 

Tajā pašā laikā organizācijas, kas piedāvā komerciālus kursus vai uz 

brīvprātīgiem principiem organizētus kursus, pieprasa mērenu samaksu, kas ir 

pieejama senioriem. 

Savstarpējās mācīšanās (Peer-to-peer) un mācīšanās grupās ir visizplatītākās 

pieejamās mācību metodes. Starppaaudžu mācīšanās tiek pielietota reti un 

ieguvumi no šīs pieejas tieši IKT apmācībā joprojām nav pietiekami novērtēti globālā 

mērogā. Lai gan pēdējo gadu laikā, izmantojot dažādu Eiropas fondu finansiālu 

atbalstu, ir notikušas dažādas iniciatīvas, lai attīstītu un izmēģinātu starppaaudžu 

mācīšanās pieeju, tās tiek veiktas diezgan šaurā auditorijā un netiek paplašinātas pēc 

tam, kad tiek noslēgti šie Eiropas projekti. 

IKT apmācības saņēmējus var iedalīt divās kategorijās: no 55 gadiem līdz 

pensionēšanās vecumam, kas ir vidēji 64, un 65 gadi un vecāki par 65 gadiem. 

Apmācāmo prasmju līmenis ir atkarīgs no iepriekšējās pieredzes, t.i. atkarīgs 

no prasībām, kuras digitālajām prasmēm tika izvirzītas darba vietā, no digitālo 

zināšanu pielietošanas mājās, no ikdienas tehnoloģiju izmantošanas. Jo lielāka mūsu 

apsekojamo vecuma pakāpe, jo mazāk viņiem bija nepieciešamas digitālās prasmes 

un, līdz ar to, viņiem ir vājas digitālās zināšanas, ja viņi vēlas mācīties, tad 

pasniedzējiem tas ir izaicinājums. Apmācāmajiem 55-64 gadu vecuma grupā ir 

salīdzinoši labas pamatzināšanas par tehnoloģijām un viņi spēj ātrāk pielāgoties 
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pārmaiņām, jo viņu digitālo prasmju līmenis ir augstāks nekā vecākām paaudzēm. 

Svarīgi arī saprast, ka viņu motivācija iegūt digitālās prasmes ir cieši saistīta ar darba 

tirgus prasībām. Pēc pensionēšanās vecāka gadagājuma pieaugušajiem ir vairāk 

laika citām, ar darbu nesaistītām nodarbēm, un novērotajās valstīs cilvēki līdz 75 

gadu vecumam ir augsti motivēti iegūt jaunas IKT prasmes. 

Lai strādātu ar pieaugušajiem, it īpaši senioriem, pasniedzējam jeb 

instruktoram ir nepieciešamas īpašas prasmes un kompetences. Galvenās prasības ir 

saistītas ar komunikācijas prasmēm, tā ir vēlme strādāt ar senioriem, pacietība, 

sapratne un līdzjūtība. Šīs prasmes ir cieši saistītas ar citām prasmēm: pedagoģisko 

kompetenci, kompetenci strādāt ar senioriem, kā arī pieredzi digitālo prasmju 

apmācībā un tehnoloģiju izpratnē. Daudzos gadījumos seniori dod priekšroku 

mācīties un strādāt  ar citiem senioriem individuāli vai grupās. Tomēr starppaaudžu 

aktivitātes senioriem šķiet pievilcīgas, ja viņi tajās ņem dalību. 

Tai pašā laikā vispopulārākā pieeja ir savstarpējās mācīšanās pieeja, pēc kuras 

katru gadu pieaug pieprasījums, jo šī pieeja apmierina individuālās intereses par 

personīgo tehnoloģiju izmantošanu - viedtālruni, klēpjdatoru un digitālajiem rīkiem, 

kas pieejami, izmantojot lietotnes un internetu. 

Apmācību kursi senioriem parasti ir sadalīti divos vai dažreiz trīs līmeņos: nav 

digitālo prasmju, zemas digitālās prasmes, pamata vai vidējās digitālās prasmes. 

Individuālās konsultācijas vai apmācības vecāka gadagājuma cilvēkiem balstās kā uz 

cilvēka īpašām vajadzībām un interesēm, tā arī uz digitālās prasmes līmeni: sasniegto 

prasmju atkārtošana tiem, kam nav vai ir zemas prasmes, un par atsevišķiem 

digitāliem rīkiem tiem, kam ir pamata vai vidējās digitālās prasmes. Atsevišķie 

digitālie rīki ir saistīti ar vecāka gadagājuma cilvēkam pieejamo tehnoloģiju: viņa 

privāto datoru/klēpjdatoru, planšetdatoru vai viedtālruni, kas kļūst arvien populārāki 

senioru vidū. Vecāka gadagājuma cilvēki parasti izmanto šādus rīkus: Whatsapp, foto 

rediģēšana, sociālie mediji, kartes un Waze. 

Digitālo prasmju apmācības kursi senioriem bez digitālajām prasmēm veltīti 

pamatu apgūšanai, lai sāktu izmantot datoru un saprastu, kā tas darbojas. Ņemot 

vērā to, ka vecāka gadagājuma cilvēki un viņu tehnoloģiju izpratnes līmenis šajās 

grupās nav viendabīgs, mācību sesijas lielā mērā balstās uz atkārtošanu, lai vadītu 
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dalībniekus, ņemot vērā viņu atmiņas apstākļus, vienlaikus sniedzot viņiem vispārēju 

izpratni par datoru un internetu. Izmantotās metodes ir grupas mācīšanās un 

pielāgošanās grupas vajadzībām un interesēm; savstarpējā mācīšanās individuālu 

konsultāciju veidā pa tematiem, kurus seniori nesaprata kursa laikā vai pēc tā; 

interaktīva mācīšanās, izmantojot ekrānu; mācīšanās caur atkārtošanu (izmantojot 

vizuālus vai audio norādījumus); patstāvīgi uzdevumi, lai nostiprinātu iegūtās 

zināšanas un identificētu aklās vietas. Instruktori parasti sniedz izdales materiālus, 

kas satur terminoloģiju un to tulkojumus valsts valodā, norādījumus ar galvenajiem 

soļiem, lai sasniegtu konkrētus uzdevumus, un citu noderīgu informāciju, ko 

pasniedzējs uzskata par vērtīgu saņēmējiem. 

Senioru digitālo prasmju apmācību programmu ietekmes novērtējums tiek 

veikts reti, jo vairumā gadījumu instruktori un izglītības organizācijas ir informētas 

par rezultātiem un mācību pozitīvo ietekmi uz viņu audzēkņu dzīvi. Ja tiek veikta 

aptauja, tās mērķis parasti ir novērtēt kursa satura kvalitāti, instruktoru un interesi 

par nākotnes kursiem/mācībām. Neskatoties uz to, ka oficiāls novērtējums tiek veikts 

reti, pozitīvie rezultāti un ietekme ir skaidri redzama, jo seniori turpina apgūt 

digitālās prasmes, arvien vairāk iesaistās sabiedriskajā dzīvē gan ar digitālo rīku 

starpniecību, gan klātienē, tādējādi mazinot sociālo atstumtību un izolāciju. Šo 

domu apstiprina arī intervijas respondenti: gan instruktori, gan praktikanti vienojās 

par digitālo prasmju lielo nozīmi sociālajā iekļaušanā un dzīves kvalitātes 

uzlabošanā. Turklāt valstu statistika atbalsta šo pozitīvo ietekmi, norādot uz augošu 

senioru skaitu, kas izmanto digitālos pakalpojumus un elektroniskās ierīces. 
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3. Digitālo prasmju apmācības prakse: intervijas ar 
pasniedzējiem 

 

Intervijas ar vecāka gadagājuma cilvēku digitālajiem instruktoriem veica 

partneru organizācijas. Kopējais respondentu skaits bija 13, t.sk., 3 Polijā, 2 Portugālē, 

3 Apvienotajā Karalistē, 5 Latvijā. 

Interviju mērķi bija šādi: 

1) Senioru vajadzību noteikšana un to, kā šīs vajadzības tiek apmierinātas, 

izmantojot pašreizējo digitālo apmācību praksi. 

2) Kopīgu problēmu identificēšana un izpratne par to, kā tās pašlaik tiek 

risinātas. 

3) Ietekmes novērtēšanas metožu precizēšana, ja tās tiek piemērotas pēc 

apmācībām. 

4) Pieprasījuma un citas nozīmīgas tendences digitālajā apmācībā senioru vidū. 
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No intervijām Iegūtā informācija ir viendabīga un identificē līdzīgas 

problēmas un situācijas, kas saistītas ar senioru digitālo apmācību. Ir identificētas 

dažādas pieejas un risinājumi, kas ir izklāstīti šajā pārskata nodaļā. 

3.1. Vecāka gadagājuma pieaugušo vajadzību noteikšana 
IKT prasmju apmācībā 

 

Pilnīgu izpratni par instruktora praksi digitālo prasmju mācīšanā vecākiem 

pieaugušajiem var labāk saprast, kad tā ir sadalīta divās galvenajās mērķauditorijās, 

ar kurām instruktors strādā. Pirmā mērķauditorija ir 55–64 gadus veci seniori, kas var 

būt nodarbināti, tas nosaka galveno motivāciju iegūt digitālās prasmes, lai saglabātu 

konkurētspēju darba tirgū. Otra auditorija ir pensionāri vecumā 65+ gadi, kuru 

galvenie motīvi digitālo prasmju apgūšanai ir saistīti ar komunikāciju un iekļaušanos 

sabiedrībā. Turklāt nepieciešamība iegūt digitālās prasmes abu mērķauditoriju vidū 

ir cieši saistīta ar pieejamajām tehnoloģijām, kuras nodrošina viņu bērni vai 

mazbērni, t.i., datori, klēpjdatori, planšetdatori un viedtālruņi. Ņemot vērā šī pārskata 

ģeogrāfisko mērogu, senioru vajadzības, kuras var apmierināt, izmantojot personīgu 

apmācības pieeju, ir viendabīgas. Galvenie secinājumi ir sniegti 1.  tabulā. 
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1. tabula. Instruktoru identificētās vecāka gadagājuma pieaugušo vajadzības personīgajā apmācībā 
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3.2. Instruktoru skatījums: izaicinājumi un risinājumi 
 

Galvenie izaicinājumi pasniedzējiem ir saistīti ar senioru individuālo izpratni, 

uztveri, psiholoģiskajiem šķēršļiem, kā arī ar veselības problēmām, tostarp 

mehāniskām kustībām, atmiņu, redzi, dzirdi. 

Pēc veiktās izpētes, meklējot atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar senioru 

izglītošanu digitālajās prasmēs, tika konstatēts nopietns trūkums Eiropas mērogā - 

pedagogiem/pasniedzējiem, kas strādā ar senioriem, nav apmācības, kā arī nav 

platformas sadarbībai starp pasniedzējiem un gerontologiem, lai sagatavotu 
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instruktorus darbam ar veciem cilvēkiem. Turklāt neviena esošā platforma neveicina 

pieredzes apmaiņu starp pasniedzējiem, kuri strādā ar senioriem; Eiropas 

finansētajos projektos pieredzes apmaiņa ir iekļauta projektos ierobežotā auditorijā. 

Šādu pakalpojumu trūkums liek paļauties vienīgi uz instruktora pieredzi, kas 

tiek iegūta, strādājot ar vecākiem pieaugušajiem, t.i. pasniedzējs izzina apmācāmo 

grupā vai savstarpējās mācīšanās vidē iesaistīto dažādo dalībnieku individuālās 

vajadzības un pieejas, un pēc tam, pamatojoties uz savu uztveri, nosaka mācību 

shēmu un dinamiku. Cits ieguldījums šī jautājuma risināšanā varētu būt īpašas 

apmācību programmas, kas paredzētas instruktoriem, kuri strādā ar vecākiem 

pieaugušajiem, kuras varētu īstenot akadēmiskā, mūžizglītības vai instruktoru 

apmācības formātā. Šo mācību programmu izstrāde būtu jāveido kopā ar tās gala 

labuma guvēja - vecāka gadagājuma pieaugušo - ieguldījumu un līdzdalību. 

Šādas apmācības paraugs ir identificēts Latvijā, kur valsts organizācija 

Kultūras informācijas sistēmu centrs apmāca bibliotekārus 874 reģionālajās 

bibliotēkās darbam ar vecāka gadagājuma cilvēkiem. Vidēji katru gadu tiek apmācīti 

1500 - 2000 bibliotekāru. Turklāt organizācija ir sagatavojusi dažādus mācību 

materiālus bibliotekāriem kā atbalstu, lai atrisinātu izzinātos trūkumus reģionos. 

Vēl viens vērtīgs piemērs bija valsts programma Polijā: Vienlīdzīgu Iespēju 

Digitālās Polijas Bākas turētāji, ko vada asociācija Pilsētas internetā. Vairāk nekā 2800 

brīvprātīgo-animatoru kļuva par pārmaiņu veicinātājiem, palīdzot veikt pirmos soļus 

darbā ar datoriem un internetu 55+ paaudzei.3 

Vēl viens kopīgs izaicinājums instruktoriem ir vecāka gadagājuma cilvēku 

faktiskā digitālā prasmju līmeņa izpratne. Dažos gadījumos tiek veiktas intervijas vai 

īsas aptaujas, tomēr tā nav ierasta prakse valsts vai starptautiskā līmenī. Katra 

izglītojošā organizācija īsteno savas iepriekšējās prasmju novērtēšanas metodes vai 

paļaujas uz seniora viedokli, lai pieņemtu atbilstošu lēmumu, kurā kursā senioram 

mācīties - bez priekšzināšanām digitālajās prasmēs vai ar tām. Ņemot to vērā, 

instruktors pielāgojas senioru līmenim un māca viņiem to, ko grupa var uztvert, 

neatkarīgi no nepieciešamības palielināt atkārtošanos. 

                                                        
3 (Lighthouse Keepers of Digital Poland of Equal Opportunities) 
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Minētais uzdevums ir saistīts ar citu problēmu: lielākā daļa pieejamo kursu 

koncentrējas uz potenciālā darba ņēmēja izglītošanu, nevis uz vecākajiem 

sabiedrības locekļiem. Tas ir būtisks uztveres trūkums attiecībā pret vecāka 

gadagājuma cilvēkiem augošās Senioru Ekonomikas apstākļos. Tādējādi, jebkura 

veida informētības līmenis ir kritiski jāpaaugstina valsts un starptautiskā līmenī, lai 

varētu apmierināt šī lielās un vēl nepietiekami novērtētās sabiedrības daļas jaunās 

vajadzības. 

Speciāli izstrādātu kursu shēmu trūkums ir izaicinājums gan senioriem, gan 

organizācijām, kuras īsteno izglītības programmas. To atrisina instruktors, kurš 

individuāli pievērš uzmanību konkrēto apmācāmo senioru vajadzībām un, izrietot 

no tā, pielāgo kursa saturu. 

Vairākus kursus finansē valdība un Eiropas Sociālais fonds, bet iestādes nav 

informētas par šiem aktuālajiem jautājumiem un vecāko pieaugušo faktiskajām 

vajadzībām. 

Tas noved pie nepieciešamības identificēt pārrāvumu starp: 

a) kursu mērķi un saturu; 

b) vecāka gadagājuma pilsoņu vajadzībām,  

c) kursu apmācību rezultātiem. 

Tādējādi, paskaidrojot situāciju, kursu saturu varētu uzlabot, lai tas būtu reālistisks 

un sasniegtu nepieciešamos rezultātus. 

3.3. Ietekmes novērtējums 
 

Katra izglītības organizācija veic kursu ietekmes un kvalitātes novērtēšanu 

par kursa saturu un pasniedzējiem. Ierobežoto cilvēkresursu dēļ izglītības iestāde 

parasti strādā ar instruktoru, lai uzlabotu programmu un izprastu vecāko cilvēku 

pašreizējās un jaunās vajadzības. Tādējādi, izglītības iestādes neveic aptaujas 

anketēšanas formā vai citus novērtēšanas pasākumus, lai uzlabotu apmācību 

stratēģiju. Datu vākšanas trūkums un to analīze rada nepilnības mācību saturā. 

Piemēram, lai gan vairākas iestādes pielāgojas augošajam pieprasījumam pēc 

apmācību programmām mobilajām ierīcēm, vairums tomēr turpina nodrošināt 
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apmācības pamata digitālajās prasmēs un darbam ar datoriem. Turklāt ne visiem 

instruktoriem ir tiesības pieņemt strukturālus lēmumus par kursu saturu, jo to nereti 

nosaka pati organizācija vietējā vai plašākā līmenī. 

Tāpēc mēs uzskatām, ka izpratne par pašreizējām un mainīgajām tendencēm 

mācību tematos ir jāsavieno kopā ar reālo pasniedzēju kontekstu, kas tiek izvirzīts 

nacionālā un starptautiskā līmenī. Pieprasījums tāpat ir saistīts arī ar digitālo prasmju 

iegādes cenu, t.i. kursu cenu un elektroniskās iekārtas iegādes un lietošanas 

izmaksām. 

Saskaņā ar mūsu rezultātiem, galvenās ievērojama pieprasījuma jomas ir šādas: 

ü Mobilās iekārtas; 

ü Sociālo mediju un sakaru lietotnes; 

ü Digitālās prasmes kopumā ietekmē strauja e-pārvaldes un e-pakalpojumu 

ieviešana visā pasaulē. 

 

4. Digitālo prasmju apmācību prakse: intervijas ar 
audzēkņiem 

 

Partnerorganizācijas veica rūpīgas padziļinātas intervijas ar vecākiem 

pieaugušajiem, kuri ieguvuši digitālās prasmes. Kopējais respondentu skaits bija 20: 

7 Polijā, 4 Portugālē, 3 Apvienotajā Karalistē, 6 Latvijā. 

 Respondenti bija vecumā no 65 līdz 85 gadiem. Interviju mērķi bija šādi: 

1) Digitālo prasmju apguves motīvu izpratne. 

2) Digitālo prasmju pozitīvās ietekmes noteikšana saistībā ar sociālo iekļaušanu. 

3) Izpratne par to vecāka gadagājuma pieaugušo, kuri ieguvuši digitālās 

prasmes, digitālo prasmju pielietošanu, kas pamatojas uz iegūtām 

zināšanām, ieskaitot stereotipu un uztveres par IKT identificēšanu pirms 

digitālo prasmju apguves. 

Atbildes apstiprināja vecāka gadu gājuma cilvēku uztveres un attieksmes 

pret digitālajām prasmēm viendabīgumu. Nākamajās nodaļās ir apkopota 

informācija par katru konkrēto jautājumu, kas aplūkots intervijās. 
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4.1. Motivācija iegūt digitālās prasmes 
 

Vecāka gadagājuma cilvēku izglītības vajadzības galvenokārt attiecas uz 

funkcionālo digitālo prasmju apguvi atbilstoši audzēkņa dzīvesveida, 

profesionālajām un sociālajām vajadzībām. Vecāka gadagājuma cilvēku digitālajai 

izglītībai, ja iespējams, būtu jabūt individualizējamai, tai būtu jāsatur elementi, kas 

motivētu to turpināt individuālās pašizglītības formātā pēc tās pabeigšanas. Ir jabūt 

arī individuālo konsultāciju nodrošinājumam. Izprotot senioru motivāciju apgūt 

digitālās prasmes, var modelēt un īstenot atbilstošas apmācību programmas. 

Identificēto motivāciju kopsavilkums ir sniegts 2. tabulā. 

 

2.tabula Senioru identificēto motivāciju kopsavilkums 
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4.2. IKT prasmju nozīmes izpratne sociālajā iekļaušanā 
 

Seniori piekrīt tam, ka digitālo prasmju apguve uzlabo šādus apstākļus: 

iekļaušana darba tirgū, konkurētspēja, saikne ar citiem neatkarīgi no atrašanās vietas 

vai situācijas (piemēram, veselības jautājumi) un sociālā iekļaušana. Tāpat seniori 

vienprātīgi piekrīt, ka digitālo prasmju apgūšana palīdz novērst tādus apstākļus kā 

izolācija un vientulības sajūta. 

Tomēr Portugāles respondentiem bija pretēji viedokļi par to, ka digitālās 

prasmes uzlabo ģimenes attiecības un izolāciju. Šis rezultāts ir saistīts ar faktu, ka 

lielākajai daļai no aptaujātajiem audzēkņiem ir ciešas ģimeniskas saites. Neskatoties 

uz šo uztveri, mēs uzskatām, ka tas var neatbilst Portugāles konteksta faktiskajai 

realitātei, jo arvien vairāk ģimeņu ir ģeogrāfiski sadalītas. 

4.3. Digitālo prasmju apguve, pilnveidošana un 
pielietošana 

 

Vecāka gadagājuma cilvēki, kas pārdomāja savu sākotnējo priekšstatu par 

datoru un internetu, ir norādījuši uz vairākiem izaicinājumiem, kas laika gaitā ir 

pārvarēti. Viens jautajums ir saistīts ar interneta izmantošanu, proti, tiešsaistes 

drošību un finanšu drošību. Cits piemērs ir saistīts ar datora, tastatūras, peles 

lietošanu - bailes jebko darīt, jo šķiet, ka, nospiežot nepareizu pogu, var kaut ko 

nojaukt. Pēdējās bailes, ko minēja respondenti, balstījās uz aizspriedumiem par 

neveiksmi, bailes kļūt par visnezinošāko audzēkni auditorijā. 

Vecāka gadagājuma pieaugušie ar pamata vai augstākām digitālajām 

prasmēm spēj apgūt jaunas prasmes ātrāk, nodarbību laikā viņiem ir nepieciešams 

mazāks atkārtošanas reižu skaits, un viņi spēj atrast IKT kursus, pamatojoties uz 

savām interesēm. Tomēr, tiklīdz seniori ir pensionējušies un ikdienā nepraktizē savas 

digitālās prasmes, viņi tās spēj ātri aizmirst. Jo lielāks partraukums digitālo prasmju 

izmantošanā, jo senioram jāpieliek vairāk pūļu, lai šīs zināšanas pārskatītu vai no 

jauna apgūtu. Tas vairāk attiecas uz elektroniskām ierīcēm, kas netiek izmantotas 
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regulāri, piemēram, datoru, nevis uz ikdienā lietojamām ierīcēm, tādām kā 

viedtālrunis vai planšete. No otras puses, vecākiem pieaugušajiem, kas agrāk nav 

saskārušies ar tādām tehnoloģijām kā datori un viedtālruņi, ir lielākas problēmas 

digitālo prasmju apgūšanā. Līdz ar to viņiem ir grūtāk apgūt daudz jaunu rīku 

vienlaicīgi, un viņi dod priekšroku kursiem klātienē, kas viņus lēnām virza uz 

patstāvīgām darbībām ar elektronisko ierīci. 

Saskaņā ar audzēkņu viedokļiem gados vecāki cilvēki dod priekšroku mācīties 

grupās, nevis individuāli. Galvenie iemesli ir nepieciešamība mijiedarboties ar citiem 

cilvēkiem, kā arī nepieciešamība nekavējoties noskaidrot neskaidrības mācību 

procesa laikā. Gados vecāki pieaugušie, kas individuāli apgūst digitālās prasmes, dod 

priekšroku grāmatām, jo tas ir pierasts macīšanās formāts. Zināšanu apguvei no 

grāmatām, nevis no tiešsaistes materiāliem, ir dažādi trūkumi: programmatūras 

versiju atšķirība, valoda, kura ir uzstādīta uz ierīces. Saskarsme ar šādām nesaskaņām 

var novest pie negatīvas pieredzes un nevēlēšanās tālāk apgūt digitālās prasmes. Lai 

gan lielākā daļa senioru nevēlas tiešsaistē apgūt digitālās prasmes, senioru vidū ir 

ievērojama tendence izmantot internetu, lai uzzinātu vairāk par personiskajām 

interesēm, hobijiem, ceļojumu galamērķiem, citām valstīm u.t.t. Šis secinājums 

varētu veicināt radīt labāku tiešsaistes mācību kursu satura pārvaldību, kas pievēršas 

vecāka gadagājuma cilvēku īpašajām slēptajām vajadzībām, vienlaikus mācot 

viņiem digitālās prasmes. 

Ir liela daļa vecāka gadagājuma iedzīvotāju vecumā 70+ gadi, kuri nevēlas 

iegūt digitālās prasmes. Galvenais identificētais iemesls ir aizspriedumi par datoru 

un internetu: interneta lietošana var kļūt par atkarību, pastāv iespēja veikt 

krāpnieciskas darbības, pārāk bieža datora un interneta lietošana var samazinat 

dzīvildzi un mijiedarbību ar citiem cilvēkiem reālajā vidē. Turklāt IKT prasmes un 

tiešsaistes rīki bieži netiek uzskatīti par dzīvei nepieciešamām kompetencēm 

daudziem vecāka gadagājuma pieaugušiem. 

Tomēr lielākā daļa respondentu ir skaidri norādījuši, ka digitālo prasmju 

apguve sniedz lielas priekšrocības, kad viņi saprot, kā lietot datoru, planšetdatoru vai 

viedtālruni. Pirmais solis var būt sarežģīts uzdevums, tomēr ar kvalificētu pedagogu 

palīdzību to var apgūt. Vairums senioru digitālās prasmes uzskata par obligāti 

apgūstamām un iedrošina citus tās iegūt. Turklāt vecāka gadagājuma pieaugušie 
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tiek aicināti mācīties, viņiem ir pieejami bezmaksas/zemu izmaksu kursi vai 

savstarpējās mācīšanās nodarbības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Labās prakses analīze: Eiropas Komisijas finansētās 
starppaaudžu un savstarpējās mācīšanās digitālās 
apmācības 

 

Šajā sadaļā tiek analizēti trīs projekti. Divi starppaaudžu projekti: 

ü Eiropas projekts Kino Aktīvai novecošanai (2015); 

ü Projektā 60+ VIRTUĀLĀ KULTŪRA (2016) tiek īstenotas starppaaudžu un 

savstarpējās mācīšanās pieejas. 

ü Projektā EHLSSA - EIROPAS PILSĒTĀS MĀJSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMI (2016) 

tika realizēta savstarpējās macīšanās metode ar pasniedzēja atbalstu. 

5.1. Starppaaudžu mācīšanās: Rotaļu lāči pāriem - e-
mācīšanās ar mazbērniem (2016-2018) 

 

Rotaļu lāči pāriem (Teddy Bears in Pairs) ir Erasmus+ projekts, kas veicina 

dažādu paaudžu sadarbību. Projekts aptvēra vecāka gadagājuma cilvēkus un 

jauniešus no vidusskolām. 

Jaunieši tika salikti parī ar vecāka gadagājuma cilvēkiem instruktora 

uzraudzībā. Projekta ietvaros katra partnerorganizācija izstrādāja savu starppaaudžu 

izglītības programmu, kas tika pielāgota konkrētas jaunākās un vecākās paaudzes 
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grupas īpašībām, kā arī aprobēja to. Visu programmu mērķis bija veicināt ar digitālo 

un komunikāciju saturu saistīto prasmju un zināšanu attīstību, lai uzlabotu dzīves 

kvalitāti un veicinātu paaudžu integrāciju un sadarbību. Katras programmas saturs 

nija saistīts ar to, kas bija tuvs izvēlētajiem projekta mērķa dalībniekiem un, kas 

piesaistīja viņu uzmanību. 

Starppaaudžu mācīšanās notika tandēmā, kurā viens cilvēks bija vecākās 

paaudzes un otrs jaunākās paaudzes pārstāvis. Tādējādi katra programma sastāvēja 

no vismaz 20 tandēmiem. Projekta gaitā radītās un aprobētās starppaaudžu 

izglītības programmas ir detalizēti aprakstītas rokasgrāmatā. Projekts tika īstenots 

Polijā, Spānijā, Slovēnijā, Itālijā un Francijā, un tas koncentrējās uz vecāka 

gadagājuma cilvēkiem vecumā 55+ un jauniešiem vecumā no 13 līdz 26 gadiem. 

Projektu koordinēja Polija.  

Projekta laikā tika izstrādātas piecas dažādas starppaaudžu e-apmācības 

programmas, katra bija 128 mācību stundu gara. Visi projekta laikā radītie materiāli 

tika savākti starppaaudžu e-mācību programmas rokasgrāmatā, kas ir 80 lappuses 

gara un ir pieejama tiešsaistē. 

5.2. Savstarpējā mācīšanās: Aktīvās novecošanas 
savstarpējais atbalsts (2014-2016) 

 

Projekts Aktīvās novecošanas savstarpējais atbalsts tika uzsākts 2014. gadā 

mūžizglītības programmas ietvaros ar mērķi izstrādāt metodoloģiju, kas balstīta uz 

savstarpēju mācīšanos, lai veicinātu aktīvas vecumdienas. Vienaudži tika apmācīti 

veikt izglītojošu programmu aktīvas novecošanas jomā, izmantojot klātienes 

apmācību metodi un e-mācību versiju.  

Apmācību mērķis bija paaugstināt dalībnieku - vecāka gadagājuma 

pieaugušo vecumā 55+, pašapziņu un grūtību pārvarēšanas prasmes. Mācības 

aptvēra vispārējās aktīvās novecošanas jomas, veselības jautājumus un tehnoloģiju 

izmantošanu, pievienojot īpašus moduļus attiecībā, kas balstījās uz iesaistīto valstu 

situācijas analīzi. 

Projekta sākumā visās partnervalstīs tika veiktas aptaujas, individuālas 

intervijas ar dalībniekiem un pētījumi. Pamatojoties uz novērtējumiem un 



31 
 

rezultātiem, partnervalstis izstrādāja atbilstošas aktīvas novecošanas izglītības 

programmas, kas paredzētas vecākiem pieaugušajiem (55+). 

Saskaņā ar vēlamajiem izglītības tematiem apmācības tika piedāvātas 

koordinatoriem (mentoriem, vienaudžiem), kas pēc tam nodeva iegūtās zināšanas 

citiem. Koordinatori tika izvēlēti no tās pašas vecuma grupas kā dalībnieki. 

Koordinatori tika izvēlēti no pensionētiem ekspertiem dažādās zināšanu jomās - līdz 

ar to attaisnojot projekta nosaukumu Savstarpēja macīšanās (Peer-to-peer): izvēlētie 

un apmācītie koordinatori palīdzēja iesaistīt un izglītot savas paaudzes vecākus 

pieaugušos no savas pieredzes. 

Aktīvās novecošanas izglītības programma notika divos līmeņos: 

a) klasiskā metode - mācīšanās klasē/grupā; 

b) tālmācības programma - virtuālā klase, kas ir brīvi pieejama tiešsaistē un 

tādējādi ir pieejama plašākam cilvēku skaitam.  

Izglītības programma (aprobācijas versijā) tika veikta visās partnervalstīs ar 

vienādu saturu visiem, bet partneri arī nolēma ņemt vērā valsts specifiku un 

sagatavot divus nacionālos moduļus atbilstoši aptaujas rezultātiem un partnervalstu 

iedzīvotāju vajadzībām. 

5.3. Savstarpējā un starppaaudžu: 60+ Virtuālā kultūra 
(2016-2018) 

 

60+ VirtualCulture ir Eiropas finansēts projekts, kurā sadarbojās četras līdzīgas 

partnerorganizācijas, kas darbojās izglītības, tostarp senioru izglītības, jomā: 

1) ŻÓŁTYPARASOL  - Vroclava, Polija; 

2) ESENIORS- Parīze, Francija; 

3) GLAFKA - Prāga, Čehija; 

4) INOVAMENTIS - Reggio di Calabria, Itālija. 

Partnerorganizācijas strādāja kopā, lai uzlabotu un optimizētu vecāka 

gadagājuma cilvēku izglītības piedāvājumu attiecībā uz viņu digitālajām prasmēm 

kultūras pieejamības kontekstā. 
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Optimizācijas process tika izstrādāts divos posmos. Pirmajā posmā katra 

organizācija izveidoja vienu mācību tandēmu, kas sastāvēja no viena jauna IKT 

pedagoga un viena pieredzējuša pedagoga vecumā 50+, kas piedalījās trijās 

Apvienotajās Darbinieku apmācībās, kurās, pamatojoties uz pieredzes un zināšanu 

apmaiņu, tika izstrādāts izglītības modelis lokāliem senioru centriem vai 

bibliotēkām. 

Tika izstrādāts inovatīvs IKT piedāvājums - kursi senioriem, kuru mērķis bija 

mudināt vecāka gadagājuma cilvēkus piedalīties kultūras pasākumos un izmantot 

kultūras resursus, izmantojot jaunās tehnoloģijas, piemēram, piekļūšana e-

grāmatām, audio grāmatas, virtuālā muzeju apmeklēšana, biļešu iegāde internetā, 

satura radīšana un augšupielāde, u.t.t. 

Vienlaikus šī izveidotā mācību programma tika ieviesta, aprobēta un 

pielāgota divu IKT ciklu laikā semināros senioriem katrā valstī. Projekta laikā 

izveidotie mācību tandēmi kopumā novadīja 198 stundas semināros 105 senioriem 

četrās valstīs.  

Turklāt no semināru dalībniekiem tika izvēlēti astoņi digitālie vēstnieki - 

cilvēki vecumā 60+ gadi, kuru vadītāju kompetences un digitālās prasmes ļāva viņus 

iesaistīt izplatīšanas procesā un dažos gadījumos atbalstīt pasniedzējus mācību 

procesā (viņi palīdzēja pedagogiem turpmākajos IKT kursos senioriem) gan projekta 

laikā, gan pēc projekta aktivitāšu pārtraukšanas. Digitālie vēstnieki kopā ar 

pasniedzējiem un koordinatoriem piedalījās starptautiskajā projekta noslēguma 

sanāksmē, kas tika organizēta Vroclavā, Polijā. Sanāksme tika izmantota kā iespēja 

aicināt plašāku auditoriju, lai apspriestu IKT kursu kvalitāti, kas tiek piedāvāta 

senioriem vietējās kopienās. Ir vērts atzīmēt, ka vairāk nekā 20 organizācijas no 4 

jomām - zinātnes, uzņēmējdarbības, nevalstiskajām organizācijām un valstu 

iestādēm, bija neformāli iesaistītas projektā. 

Nodarbību plāni bija instruktoru tandēmu darba rezultāts, kas ietvēra 

pieredzes un zināšanu apmaiņu starp jaunajiem IKT pedagogiem un vienu 

pieredzējušu senioru pedagogu. Nodarbību plānā kopumā bija paredzētas 26 

stundas IKT semināru. Tā vietā, pasniedzēju tandēmi kopumā nodrošināja 198 

stundas semināru. 
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Projektu var uzskatīt gan par piemēru starppaaudžu mācībām, kā to paredz 

mācību tandēmi starp IKT pedagogiem, gan par piemēru savstarpējās mācīšanās 

metodei - vienaudžu mācīšanos arī no senioriem, kuri piedalījās mācību tandēmos, 

un kuri kļuva par vēstniekiem un atbalstīja pasniedzējus IKT semināros. 
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