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Atruna Šo projektu atbalsta Eiropas Komisijas – Erasmus + programma. Šajā publikācijā ietvertā 

informācija un uzskati pilnībā pieder autoriem un ne vienmēr atspoguļo oficiālo Eiropas Savienības 

viedokli. Ne Eiropas Savienības iestādes vai institūcijas, ne arī kāds cits, kas darbojas to vārdā, nevar tikt 

saukts pie atbildības par šajos materiālos publicētās informācijas izmantošanu. 
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Romas "Leonardo da Vinci" institūts 

AKTIVITĀTES 

Romas “Leonardo da vinci” institūts jauniešiem un pieaugušajiem, kuri dažādu 

iemeslu dēļ nevar apmeklēt dienas kursus, piedāvā mācību kursu SIRIO, dodot 

iespēju iegūt pamatizglītību un celt savu profesionālo kvalifikāciju. Šis nav 

tradicionāls vakara kurss, bet gan jauns projekts, kas ņem vērā pieaugušo 

individuālās mācību vajadzībām. SIRIO kurss nodrošina elastīgu un modulāru 

mācību programmu, kas ļauj uzlabot izglītojamo kompetenci, iegūt 

kredītpunktus un apmeklēt nodarbības tikai tajos mācību priekšmetu, kuros 

zināšanas jāpapildina.   

 

 

ĪSTENOŠANA  

Pēc Romas “Leonardo da Vinci” datiem, no 250 studentiem, kas apmeklē 

kursus, apmēram trešdaļa dalībnieku ir no ārvalstīm. 

AKTIVITĀTES PAMAOJUMS 

Mainīgā situācija darba tirgū prasa rast efektīvus risinājumus arvien  

daudzveidīgākām mācību vajadzībām. 

 

"Sirio" projekts bija viens no pirmajiem, kas paredzēja vakara kursu studentiem 

samazināt mācību stundu skaitu nedēļā, salīdzinot ar dienas kursiem. Lai gan 

grāmatveža, komerc eksperta un programmētāja diploma iegūšanai parasti 

bija jāmācās 35 stundas nedēļā, Sirio projektā stundu skaits tika  samazināts līdz 

29 stundām nedēļā. 

 

Klases padome pēc izglītojamo zināšanu pārbaudes, veicot intervijas un 

rakstiskus testus un atzīstot iepriekš iegūtās kvalifikācijas (piemēram, datora un / 

vai valodas apguves sertifikāti, iepriekš iegūtā  izglītība), piešķīra izglītojamajam 

mācību kredīt punktus un noteica individuālo nodarbību apmeklēšanas grafiku 

atbilstošajā mācību gadā. Tādā veidā bija iespējams samazināt studiju laiku, 

apmeklējot tikai daļu mācību nodarbību. 
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Ja ceļš diploma iegūšanai parasti ir 5 gadi, “Sirio” projektā diplomu varēja iegūt 

īsākā laikā, pateicoties dalībniekam atzītajiem mācību kredīt punktiem, vai arī 

kārtojot eksāmenus.  

“Sirio” projekta pieredze Itālijā tiek plaši izmantota. Bet ir salīdzinoši arvien 

grūtāk atrast risinājumus, jo izglītojamo vajadzības ir ļoti dažādas un dažāda ir 

arī viņu iepriekš iegūtā izglītība dažādu valstu dažādās izglītības sistēmās, 

LABAS PRAKSES MĒRĶA GRUPA 

1. Ārvalstu pilsoņi, kuri ir vispusīgi izglītoti un ar profesionālu kvalifikāciju, kas 

iegūta viņu izcelsmes valstī; 

2. Strādājošie, kas vecāki par 18 gadiem;  

3. Cilvēki, kas meklē darbu; 

4. Skolu priekšlaicīgi pametušie;  

5. Cilvēki, kuri ieguvuši vidusskolas diplomu un nav turpinājuši studijas; 

6. Ārvalstu pilsoņi, kuri plāno turpināt izglītību mītnes valstī. 

 

Vakara kursus apmeklē ne tikai pieaugušie, kuri vēlas iegūt kvalifikāciju, lai 

uzlabotu savu situāciju darba tirgū, bet arī tie, kas meklē pirmo darbu.  

ĪSTENOTĀS AKTIVITĀTES 

Projektā tika iekļauti virkne jauninājumu, kas atvieglo visu to cilvēku atgriešanos 

izglītībā, kuri to nav ieguvuši vai kuriem jau ir vidusskolas diploms, bet kuri vēlas 

iegūt citu izglītību, lai labāk iekļautos darba tirgū. 

 

Faktiski tika paredzēta izglītojamo izglītības un darba pieredzes atzīšana, 

piešķirot mācību kredītpunktus un ļaujot viņiem apmeklēt tikai dažas disciplīnas 

(vai tikai dažus moduļus), lai iegūtu trūkstošos kredītpunktus, kas nepieciešami 

pielaidei pie valsts eksāmena. Tāpēc svarīga projekta sastāvdaļa bija vērsta uz 

aspektu, kas laika gaitā ir ieguvis stratēģiskāku nozīmi visai Itālijas kā arī Eiropas 

apmācības sistēmai: tādu prasmju atzīšana un sertificēšana, kas iegūtas citās 

valstīs gan formālā gan neformālā izglītībā (vai citās Itālijas izglītības sistēmās). 

Migrācija un brīva iedzīvotāju mobilitāte starp Eiropas Savienības dalībvalstīm ir 

padarījusi arvien aktuālāku šīs problēmas saskaņotu risināšanu. 
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AKTIVITĀŠU ORGANIZĀCIJA 

“Sirio” projektā nodarbības notiek no pirmdienas līdz piektdienai, kopumā 25 

stundas nedēļā. Sestdiena ir brīva, to var izmantot individuālām mācību 

aktivitātēm vai atpūtai. Katras mācību stundas ilgums ir piecdesmit minūtes. 

Mācāmie priekšmeti ir septiņi saskaņā ar šādu grafiku: 

 

Itāļu valoda 3    

Vēsture 2     

Angļu valoda 3    

Matemātika 3   

Bizness & ekonomika 8  

Likumdošana3     

Ekonomiskā politika 3   

Kopā 25     

 

Dalībniekiem, kuri darba vai ģimenes apsvērumu dēļ nevar ievērot mācību 

grafiku, ir atļauts uzsākt mācīties nedaudz vēlāk vai ātrāk, nepārsniedzot divu 

stundu novirzi.  

Starp visiem grupas dalībniekiem un skolotājiem ir tīkla saziņas sistēma, kas ļauj 

sekot līdzi  mācību stundām.  

 

Tomēr visiem dalībniekiem ieteicams regulāri apmeklēt nodarbības, ņemot 

vērā, ka mācīšanās lielākoties notiek klātienē.  
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ELASTĪGAS UN MODULĀRAS MĀCĪBAS  

 

Katra disciplīna ir sadalīta īsos un koncentrētos moduļos. Kad modulis ir apgūts, 

tiek iegūts kredītpunkts, kas ļauj dalībniekam kārtējā gadā vai nākamajā gadā 

vairs nekārtot prasmju pārbaudi. 

 

Mācību kredītpunkti iedalās:  

a) formālos kredītpunktos, kas tiek piešķirti par pabeigtām studijām ar iegūtu 

kvalifikāciju valsts un / vai juridiski atzītās institūcijās;  

 

b) neformālos kredītpunktos, kas tiek piešķirti par pieredzi, kas iegūta darba 

vietā vai individuālās studijās, kas atbilst studiju kursam. 

RESURSI 

Izglītības ministrija maksā algas izglītotājiem un citiem izglītības iestādes 

darbiniekiem. Pārējos izdevumus apmaksā izglītojamie. Lai mācībām 

reģistrētos, jums jāaizpilda atbilstošās veidlapas un jāmaksā nodoklis 15,13 eiro 

apmērā, un institūta iemaksa 80,00 eiro. 

KĀ PAŠVALDĪBA ATBALSTĪJUSI UN IEDROŠINĀJUSI 

AKTIVITĀTES 

Provinces pieaugušo izglītības centru (CPIA) izveide ir cieši saistīta ar 

stratēģiskās un kultūras identitātes jautājumiem. Kā teritoriālam tīklam, centriem 

ir jāveic pētījumi un eksperimenti un jāveicina pieaugušo izglītības attīstība, kā 

arī jāpēta mācību vajadzības. 

Pēc Itālijas likumdošanas CPIA ir autonomi,  bet tiem ir jāsaglabā līdzsvars un 

jāsaskaņo nacionālās un vietējās pašvaldības teritorijas vajadzības, vienlaikus 

tiem ir pienākums uzturēt nepārtrauktu dialogu ar ieinteresētajām pusēm un 

nodrošināt savu darbību caurspīdīgu un pārredzamu.  

GALVENIE IEGUVUMI PAŠVALDĪBĀM 

Ieguvēji no labās prakses: 

1. lietotāji (izglītojamie un ģimenes); 

2. saņēmēji (darba tirgus, nodarbinātības centri, universitātes, augstākās 

izglītības iestādes); 

3. skolu darbinieki; 

4. pārvaldība (valsts, ministrija, vietējās pašvaldības iestādes, prefektūras, 

cietumi, tirdzniecības kameras, sociālās palīdzības dienesti utt.); 

5. iesaistītās puses (tiešsaistes skolas, profesionālās asociācijas, reģionu 

akreditētās struktūras izglītībai un apmācībai utt.); 

6. līgumā iesaistītās puses (piegādātāji, arodbiedrību pārstāvji, finansisti); 

7. viedokļa ieinteresētās personas (plašsaziņas līdzekļi, politiskās partijas, 

lobiji, sabiedriskā doma). 



 
  Pašvaldības atbalsta pieaugušo izglītību, MSAE, 2020-1-LV01-KA204-077426     

             
      7 

ŠĶĒRŠĻI, kas sarežģī AKTIVITĀŠU ĪSTENOŠANU 

Institūta līmenī ir grūti atrast īstos cilvēkus, kas vadītu un koordinētu aktivitātes. 

Tas ir izaicinājums, skaidrot vietējai pašvaldībai, kāpēc tai jāpiedalās un jādod 

ieguldījums pieaugušo izglītībā un kā tā varētu gūt labumu no pieaugušo 

izglītotāju aktivitātēm. 

 

Vēl viena grūtība ir atrast pieaugušos izglītojamos, kuri apmeklē visu mācību 

kursu, bieži vien daudziem no viņiem ir darbs, kā dēļ nākas aizbraukt uz citām 

pilsētām, atsakoties no mācībām. Savukārt migrantiem, kuri gaida viņu statusa 

atzīšanu, ir atļauts ceļot pa Eiropu un atkal apvienoties ar savām ģimenēm, 

iespējams, citā valstī. Arī šie cilvēki pamet mācības. 

 

NOSACĪJUMI ILGTSPĒJĪBAI UN LABAS PRAKSES 
ATTĪSTĪBAI 
 

Projektu rezultāti liek secināt, ka organizāciju attīstībai ir divi svarīgi nosacījumi: 

organizācijas stratēģijas izstrāde un vietējo teritoriālo aspektu ievērošana, ko 

nosaka pašvaldība, kas izveidojusi CPIA (Provinces pieaugušo izglītības un 

apmācības centru). 

 

CPIA ir valsts skolas, kuras izveidojusi Izglītības, universitāšu un pētniecības 

ministrija. Skolas piedāvā Itālijas un ārvalstu pilsoņiem pieaugušo izglītības 

pakalpojumus, kas veicina pilsoņu personisko, kultūras, sociālo un ekonomisko 

izaugsmi. 

 

Reģistrēties šo pakalpojumu saņemšanai var visi Itālijas un / vai ārvalstu pilsoņi, 

kas vecāki par 16 gadiem. Ārvalstu pilsoņiem jābūt derīgai uzturēšanās atļaujai.  

 

CPIA izglītības piedāvājums galvenokārt ir vērsts uz trim jomām: 

• valodu un sociālās integrācijas kursi ārzemniekiem; 

• vidusskolas mācību programmas ar vidusskolas absolvēšanas diploma 

iegūšanu; 

• funkcionālie lasīšanas un rakstīšanas kursi, svešvalodu kursi un informācijas 

tehnoloģiju pamati. 

Pēc gala pārbaudījuma nokārtošanas centrs izsniedz kompetences sertifikātu. 

 

Tikai daļa provinču pieaugušo izglītības centru definē savu stratēģiju un vīziju, 

izstrādā ikgadējos darba plānus un izdiskutē vērtības, uz kuru pamata tie 

darbojas. 

Provinču pieaugušo izglītības un apmācības centri (CPIA) veido plašu un 

daudzveidīgu organizāciju tīklu sākot no vidusskolas izglītību līdz izglītībai 

cietumos, no pamatskolām līdz itāļu valodas apguves kursiem ārzemju 

pilsoņiem. Tik daudzveidīgu organizāciju tīkla darbību var saskaņot tikai 

organizācijas iekšienē, skaidri nosakot savus mērķus. 

Prakse rāda, ka tikai daļa institūciju spēj formulēt savu misiju. Lai izstrādātu 

institūcijas vīziju un stratēģiju, ņemot vērā demogrāfiskās tendences, migrācijas 

plūsmu prognozes, teritoriālās attīstības plānus, nepieciešamas prasmes un 
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zināšanas, kas ne vienmēr ir pieejamas provinču pieaugušo skolu izglītības 

centros (CPIA) un konkrētajā izglītības iestādē. 

IETEIKUMI LABAS PRAKSES NODOŠANAI 

83% no Provinču pieaugušo izglītības un apmācības centriem (CPIA) ir skaidri 

formulējuši savus mērķus. Pašlaik centriem nav jāatskaitās par savu darbu un tie 

neveic sava darba izvērtējumu, daļēji arī tādēļ, ka šīm iestādēm nav izstrādāti 

standartizēti nacionālie testi izglītojamo zināšanu pārbaudei. Tomēr, izstrādājot 

institūta izglītības piedāvājuma plānu, ir skaidra nepieciešamība deklarēt savas 

organizācijas mērķus un prioritātes, līdzīgi, kā to dara citas izglītības iestādes 

Itālijā. 

Stratēģiskās plānošanas un identitātes un mērķu saskaņošanas nepieciešamība 

joprojām ir jāpopularizē, tikai 17% CPIA ir saskaņots stratēģiskais plāns, kuru 

mērķi atbilst iestādes identitātei.  

Analizējot šo aspektu, ir svarīgi atcerēties, ka "ja nav stratēģisku mērķu, kas 

virzītu projektu un citu īstenojamo iniciatīvu atlasi, lēmumu pieņemšanas 

process var būt ārkārtīgi sadrumstalots", tuvinot šos centrus "organizatoriskajām 

anarhijām", kuru projekti un citas aktivitātes ir gadījuma rakstura.   
 


