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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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Villamontesca mācību centrs 

AKTIVITĀTES 

 

Šeit varēsiet iepazīt MOMA projektu, kurā ir apkopotI pazīstama pedagoga 

didaktiski secinājumi, īpašu uzmanību pievēršot mazāk aizsargātām grupām, 

kas apmeklē  izglītības iestādes. Šie secinājumi pielāgojami dažādām 

institucionālajām izglītības sistēmām Eiropā un Itālijā. MOMA projekts un Fabrizio 

Boldrini projekta ietvaros izstrādātā rokasgrāmata, piedāvā novatorisku pieredzi 

pieaugušo izglītībā. 

 

ĪSTENOTĀJS  
 

Villamontesca mācību centrs 

http://www.momaproject.eu/ 

 

 
 

DARBĪBAS PAMATOJUMS 

 

Eiropas Komisijas finansētais MOMA projekts, kura vadītājs bija Villamontesca 

centrs Umbrijā, apraksta vienu no Maria Montessori pieaugušo izglītības 

pieredzēm, kuru apguva Villamontesca skolas skolotāji.  

http://www.momaproject.eu/
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Lai gan Montesori nav izstrādājusi savu teorētisku vai praktisku izglītības modeli 

darbam ar pieaugušajiem, kā to darījuši Paulo Freire , Antonio Gramsci vai 

Ettore Gelpi, viņa tomēr ir izstrādājusi vienus no pirmajiem pieaugušo izglītības 

kursiem ekonomikā un mājturībā. 

LABAS PRAKSES MĒRĶA GRUPA 

 

Montessori pieeja tika izmēģināta angļu valodas kursā, kas bija paredzēts 15 

NEET (nav izglītībā, nodarbinātībā, apmācībā) jauniešiem ar sociālo distresu un 

esot sociālas izolācijas situācijā. Lielākajai daļai no viņiem bija ļoti zems izglītības 

līmenis. Iespēja apgūt angļu valodu bija noderīga gan sociālajā, gan 

profesionālajā jomā. Tas bija veids, kā iegūt prasmes arī iekļaušanai vai 

reintegrācijai darba tirgū. Lielākā daļa no jauniešiem bija pesimistiski par savu 

nākotni un iespēju iekļauties darba tirgū. Kurss tika organizēts ar mērķi dot angļu 

valodas prasmes vienlaikus veicinot arī komunikāciju prasmes.  

ĪSTENOTĀS DARBĪBAS 

 

Didaktiskās stundas piemērs, kas saistīts ar matemātiku un emocijām. Montesori 

ir izstrādājusi matemātikas apguves programmu ar strukturētiem materiāliem, 

kas spēj dot matemātisko pamatojumu, izmantojot materializētas abstrakcijas. 

Tomēr, pat atsaucoties uz savu personīgo pieredzi, Montesori labi zināja, ko var 

definēt kā "matemātiskas fobijas", īpaši tiem, kas viņa maņu attīstības periodā 

(3-6 gados) nebija nodarbojušies ar matemātiku.  

Apskatīsim kā pieaugušie var praktizējot matemātikas prasmes, lai risinātu 

ikdienas, profesionālās un personīgās problēmas un tiktu galā ar šādām 

fobijām.  

Vingrinājumi un mācīšanās pieredze: ikdienas vizuālā mācīšanās 

grāmatvedībai un matemātikai. 
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Šis uzdevums attiecas uz ekonomiku un finansēm un palīdz tikt galā ar ikdienas 

dzīvi un ir domāts pieaugušajiem, kuriem finansiālu problēmu dēļ rodas sociālās 

grūtības. Tas izglītojamajiem palīdz apgūt nepieciešamās prasmes, lai labāk 

izprastu un izmantotu banku un valsts/ pašvaldību iestāžu piedāvātos 

pakalpojumus, jo šiem cilvēkiem ir grūti saprast finansu dokumentus, un līdz ar 

to vēl grūtāk panākt viņu tiesību ievērošanu vai pieprasīt izmaiņas un 

uzlabojumus līguma nosacījumos. 

 

AKTIVITĀTES ORGANIZĒŠANA 

 

1. posms 

Izglītotājs izvēlas dokumentu, kas saistīts ar personiskām finansēm: konta izrakstu 

vai ikmēneša aizdevuma atmaksas izrakstu un paskaidro, kā to lasīt, lai 

pieaugušie izglītojamie saprastu skaitļus un to aprēķināšanu. 

 

2. posms 

Izglītotājs izvēlas finanšu pamatjēdzienus un uzraksta šo jēdzienu īsas definīcijas 

un to aprēķinu, piem. kā aprēķināt %. Pēc tam izglītotājs katram jēdzienam 

izvēlas krāsu un uzraksta īsu tekstu ar šīs krāsas burtiem (piemēram, procentu 

likmes jēdzienu uzraksta ar dzelteniem burtiem). Pēc tam vienam 

izglītojamajam vai izglītojamo grupai uzdod izpētīt šīs specifiskās zināšanas 

(pieaugušajiem ir jāizlasa un jāapgūst saturs un pēc tam jāspēj tos izskaidrot 

citiem, tā pašiem kļūstot par izglītotājiem). 

 

3. posms 

Krāsainie teksti, kas attiecas uz ekonomikas un finanšu jēdzieniem, tiek 

pārrakstīti uz reklāmas stenda, kas izvietots mācību telpā tādā pašā veidā kā 

reālie bankas izraksti vai rēķini. Šādā veidā mācību materiāls tiks pārveidots par 

lielu krāsainu plakātu. Pēc tam skolotāji var dot jaunus uzdevumus, atkārtojot šo 

ciklu, un, ja līdzīgi jēdzieni atkārtojas, tiem krāsu var mainīt vai  izmantot vienu 

un to pašu krāsu. 

 

Pedagoģiskās piezīmes. 

Montesori idejas par radošuma stimulēšanu, izmantojot vizuālu pieeju, un maņu 

vingrinājumus ir klasificētas kategorijās, lai aptvertu piecas dažādas maņu 

grupas: redzes, taustes, dzirdes, ožas un garšas. Montesori vizuālo vingrinājumu 

mērķis ir ļaut vizuāli parādīt atšķirības starp līdzīgiem un atšķirīgiem 

priekšmetiem/jēdzieniem. Piemēram, vingrinājumos mācās sajust priekšmetus 

un identificēt, pamatojoties uz  uztveri. “Kad roka sasniedz objektu, 

pieskārienam tiek pievienots kustības iespaids. Šis iespaids tiek attiecināts uz 

īpašu sesto maņu, ko sauc par muskuļu sajūtu”. 

 

RESURSI 

 

Aktivitāti finansēja Eiropas Savienība un projekta partneri. 
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KĀ PAŠVALDĪBA ATBALSTĪJUSI UN IEDROŠINĀJUSI AKTIVITĀTI 

Aktivitātes īstenošanai nebija tiešas saistības ar pašvaldību, kuras teritorijā 

projekts tika īstenots. Pašvaldība iesaistījās projekta atklāšanas aktivitātēs un 

projekta ideju izplatīšanā. 

GALVENIE IEGUVUMI PAŠVALDĪBĀM 

Pašvaldības ir ieinteresētas savu iedzīvotāju izglītības līmeņa celšanā. 

Pašvaldību mācību centros var pielietot projektā izmēģinātos mācību modeļus, 

kas veicina personības attīstību, pielietojot individualizētus mācīšanās stilus 

atšķirīgiem cilvēkiem.  

Arī pieaugušo izglītībā, nevar uzskatīt par pašsaprotamu, ka visi mācās vienādi, 

Daži pieaugušie izglītojamie ir jāiesaista netradicionālās mācību aktivitātēs, lai 

iegūtu rezultātus. Piemēram macot caur fiziskām aktivitātēm: darot, izpētot, 

atklājot. 

 

ŠĶĒRŠĻI, kas sarežģī aktivitāšu īstenošanu 

Institucionālā līmenī ir grūti atrast atbilstošus cilvēkus, kas vadītu un koordinētu 

darbu. Tas ir izaicinājums, skaidrot vietējai pašvaldībai, kāpēc tai jāpiedalās un 

jādod ieguldījums pieaugušo izglītībā un kā tā varētu gūt labumu no pieaugušo 

izglītotāju aktivitātēm. 

 

NOSACĪJUMI ILGTSPĒJĪBAI UN LABAS PRAKSES ATTĪSTĪBAI 

 

Mācīšanos nevajadzētu uztvert kā vienkāršu abstraktu un dekontekstualizētu 

zināšanu nodošanu no viena indivīda otram, bet gan kā sociālo procesu, kurā 

zināšanas tiek veidotas kooperatīvi. Galvenā ideja - pieredzējuši darbinieki, 

"veterāni", nodod savas prasmes un zināšanas jaunpienācējiem, un lai iesācējs 

kļūtu par ekspertu, kopienā jāievieš mācīšanās kultūra.  

Šis mācīšanās veids ļauj indivīdam iegūt zināšanas, socializējoties, vizualizējot un 

atdarinot. Šī sociālā pieredze cilvēkiem var kļūt par autentisku pieredzi: kad 

dalībnieki nonāk šādās reālās situācijās, viņi ir spiesti mācīties to, ko vēl nav 

apguvuši. 

Interese, kas vērsta uz šāda veida mācīšanās sociālo aspektu, uzsver sociālā 

dalībnieka, domājoša subjekta lomu, kurai sociālā pasaule ir resurss identitātes 

radīšanai. 

 

Jāuzsver, ka prakses kopiena var pielāgoties web tīkla 2.0 

lietojumprogrammām, piemēram, forumiem, tūlītējām ziņojumapmaiņām, 

videokonferencēm, kas faktiski ir radījušas jaunu sarunu vilni, kur kopienas 

locekļi var izveidot, publicēt, apmainīties, dalīties, koplietot un sadarboties.  

Papildus sociālajām platformām, tīkls 2.0 ļauj un atvieglo sadarbību internetā, 

izmantojot jaunākās paaudzes sociālo programmatūru, piemēram, Wiki, Blogs, 
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Really Simple Syndication (RSS) straumes, video Podcast apraides, uz Ajax 

balstītas pārlūkprogrammas, tūlītējās ziņojumapmaiņas un citu programmatūru 

sociālajam tīklam.  

Viens no galvenajiem mērķiem, prakses kopienās, lietojot web tīkla 2.0 

pakalpojumus, ir uzlabot komunikāciju un interaktīvu sadarbību: web 2.0 tīklā 

dalībnieki ir sadarbības partneri un līdzautori, viņi var lasīt un rakstīt tīmeklī un 

tādējādi kļūt par produktu patērētājiem un arī ražotājiem.  

Tādā veidā mācību process ar tūlītēju ziņojumapmaiņu kļūst dinamisks, aktīvs 

un dzīvs.  

IETEIKUMI LABAS PRAKSES NODOŠANAI 

 

MOMA projekta rezultāti pamato Montesori metodes pielietošanas lietderību 

pieaugušo izglītībā. Kaut arī sasniegto rezultātu analīzei ir vajadzīga tālāka 

izpēte, projkekta komanda secināja, ka Montesori metodes pielietošana 

pieaugušo apmācībā ir pozitīvs sākumpunkts vairāku iemeslu dēļ:  

- Elastība noteikumos un laika organizācijā, ir pozitīvi aspekti pieaugušo izglītībā; 

-Mācīšanās stila personalizēšana, veicina iespēju izvēlēties piemērotu 

mācīšanās metodi; 

 - Stratēģijas pamatotība iekļaut sociālās prasmes kā caurviju prasmi. 

Kopumā var teikt, ka MOMA metode ir uz kompetencēm balstīta izglītības 

stratēģija un uz kompetencēm balstītu mācību vissvarīgākā iezīme ir - tās 

pamatā ir mācību aktivitātes, nevis laiks.  

Mūsu gadījumā pieaugušo progress angļu valodā balstījās uz komunikācijas 

prasmju pilnveidošanu, kuras nepieciešamas jebkurā darbā. Uz kompetenci 

balstīta izglītība ir īpaši piemērota pieaugušajiem izglītojamiem, jo tā ļauj viņiem 

mācīties savā tempā un stilā un atbilst neatkarības idejai, kas ir daļa no 

Montessori stratēģijas.  

Šis Itālijā veiktais eksperiment parāda, kā uz kompetenci balstīta izglītība var 

uzlabot mācību rezultātu kvalitāti. 


