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LAIPNI LŪGTI MŪSU KOMANDĀ!
Mēs esam Zemes vēstures
kritiskā punktā, laikā,
kad cilvēcei jāizvēlas
tās nākotne. Mēs esam
pamanījuši, ka pasaule
kļuvusi ar vien atkarīgāka un
ievainojamāka, nākotne
vienlaikus satur lielas
iespējas un riskus. Lai
virzītos tālāk, mums
jāsaprot, ka milzīgās
dzīvības un kultūras formu
daudzveidības viducī mēs
esam viena cilvēku saime
un viena Zemes sabiedrība,
kurai ir kopīgs galamērķis.
Mums jāapvienojas, lai
radītu ilgtspējīgu globālu
sabiedrību, kas balstīta uz
cieņu pret dabu, vispārējām
cilvēka tiesībām,
ekonomisku taisnīgumu,
un mieru. Mums, Zemes
iedzīvotājiem, jāpaziņo par
mūsu atbildību vienam pret
otru, dzīvību uz Zemes un
nākamajām paaudzēm.

Paldies par Jūsu vēlmi darboties kā studiju apļu konsultantam! Jūs gatavojaties
uzsākt ceļojumu, kurš, visticamāk, novedīs Jūs pie jaunām zināšanām par to, kas ir
ilgtspējīga attīstība plašākā nozīmē. Būt par konsultantu nozīmē, būt par cilvēku,
kas vada, atbalsta, iedrošina un sniedz padomus un profesionālu atbalstu studiju
apļu dalībniekiem.

(Zemes harta, preambula)

Ir svarīgi lai Jūs kā konsultants pārzinātu studiju apļu metodi. Par to Jūs varat izlasīt
grāmatā “Rokasgrāmata studiju apļu dalībniekam”.

Ilgtspējīga attīstība var tikt sasniegta, ja cilvēku un dabu skata vienā veselumā kā
daļu no kopīgas sistēmas. Katra daļa lielākā sistēmā ir jāskata ilgtspējības kontekstā.
Pat ja šajā projektā mēs fokusējamies vairāk uz ilgtspējības ekoloģiskajiem aspektiem, tomēr arī tad mums jāatceras, ka sociālā un ekonomiskā dimensija ir
vienlīdz nozīmīgas. Piemēram, pievēršanās sociālajam aspektam mums atgādina
par politisko institūciju nepieciešamību demokrātijas nodrošināšanai, kas ir
būtiska ilgtspējīgai attīstībai. Projekta “Izglītība pārmaiņām” mērķis bija izveidot
jaunu, interesantu, demokrātisku un ļoti praktisku ceļu kā radīt vīziju, izstrādāt
mācību metodes un materiālus, kas palīdz realizēt izglītību ilgtspējīgai attīstībai
(IIA). Ir svarīgi lai Jūs kā studiju apļu konsultants būtu pazīstams ar ilgtspējīgas
attīstības būtību un būtu padomājis par tās iedzīvināšanu sabiedrībā.
Nozīmīgākais zināšanu avots studiju aplī ir dalībnieku pašu pieredze un zināšanas.
Bieži studiju apļi izmanto speciālus rakstiskus materiālus, bet vissvarīgāk ir izmantot zināšanas, kas ir pašiem studiju apļu dalībniekiem! Studiju aplim parasti ir
vadītājs, kas vada diskusijas grupā un reizēm sniedz kādu informāciju. Šajā projektā
mēs esam sajutuši vajadzību arī pēc konsultanta, kas atbalsta viena vai vairāku
studiju apļu darbu vienlaicīgi. Konsultanti ir cilvēki, kas pārzina mācību metodes,
vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumus. Jūs esat viens no šiem cilvēkiem! Jūs
būsiet atbildīgs par pirmo un pēdējo studiju apļa tikšanos, par saziņu ar grupu
starp viņu patstāvīgās tikšanās reizēm trīs līdz sešu mēnešu garumā.

Peter Wiborn, Studieförbundet Vuxenskolan, Zviedrija
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KĀPĒC UN KĀ BŪT PAR
KONSULTANTU?

Mēs esam pārliecināti, ka izmantojot studiju apļu metodi, skolotājiem būs prieks
strādāt un domāt kopā! Viņi radīs jaunas metodes un idejas, kā attīstīt skolēnos
spēju rīkoties ilgtspējīgāk. Iet pa izglītības ilgtspējīgai attīstībai ceļu ir aizraujoši,
bet bieži vien tas ir pilns ar reāliem un iedomātiem šķēršļiem. Jūsu loma kā konsultantam ir atbalstīt un vadīt studiju apļus šajā ceļā. Jūs sekosiet līdzi grupas darbam,
dosiet viņiem padomus, izvērtēsiet viņu idejas un, ja nepieciešams, palīdzēsiet
viņiem kontaktēties ar ekspertiem, speciālistiem un organizācijām.
Lai kļūtu par veiksmīgu konsultantu, Jums jābūt:
• diplomātiskam – tas nozīmē – klausīties, ko cilvēki tiešām saka,
nevis to, ko Jūs domājat, ka viņi saka, un klausīties vienlīdz visos,
bez jebkādiem aizspriedumiem;
• padomdevējam – tas nozīmē, ka Jūs pajautājat grupai, kā viņi
domā attīstīt savu ideju, pirms Jūs piedāvājat savu pieredzējušo
padomu;
• cieņas pilnam – respektējiet ļaužu domas un pārliecību. 		
Piemēram, ja Jūs nepiekrītat piedāvātajam risinājumam, 		
pajautājiet grupai, lai viņi Jums izskaidro, kas notiks tālāk,
un palūdziet viņus sagatavot alternatīvus risinājumus tā vietā, lai
vienkārši apstrīdētu viņu ideju;
• profesionālam – palīdzēt no visas sirds, ņemot talkā Jūsu pieredzi. Centieties dot precīzus padomus, kad Jūsu profesionālisms
saka, ka tas tiešām ir labākais veids, kā to vajadzētu darīt.
Šeit ir daži jautājumi, kas ir īpaši noderīgi, sazinoties ar studiju apļiem:
•
•
•
•

Ko….? ( Ko Jūs domājat? Ko vajadzētu darīt vispirms?...utt.)
Kad…? ( Kad Jūs par to iedomājāties? Kad tas notika? …utt.)
Kā…? (Kā būtu vislabāk? Kā Jums veicās ar lekciju?...utt.)
Kas…? (Kas bija atbildīgs? Kas par to parūpēsies?
Kas Jūs sadusmoja?...utt.)

Jautājumu Kāpēc? lietojiet pēc iespējas retāk, tāpēc, ka cilvēki tad bieži jūtas
neērti…
Kā konsultants – esiet profesionāls, atbrīvots un “klātesošs” attiecīgajā situācijā –
tad radoša doma un prieks radīsies!
Peter Wiborn, Studieförbundet Vuxenskolan, Zviedrija
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Ļoti svarīgi, lai ikviens justos ērti un droši. Lai atbrīvotu cilvēkus,
variet izmantot dažādas spēles un aktivitātes, bet ir ļoti noderīgi arī
izveidot savu kārtības rulli, kā strādāt kopā. Piemēram – ikviens ir
svarīgs, uzklausi otru, atbalsti kolēģi, nekritizē, „nenokauj idejas” utt.
Izveidojiet kārtības rulli kopā!
Centieties radīt neformālu, atbrīvotu atmosfēru. Tēja, kafija, kāda
svece un puķes radīs sajūtu, ka ikviens ir gaidīts.
Nekonsultējiet pārāk daudz – ļaujiet grupai darboties ar to, kas
viņiem šķiet svarīgs. Bet neticiet, ja grupa saka, ka viņiem nav nekādu
problēmu, tad gan dodieties viņus apraudzīt klātienē!
Inese Liepiņa, Bērnu Vides skola, Latvija

Konsultants iedrošina, iedvesmo un atbalsta grupas dalībniekus.
Jums jāievēro visas dalībnieku idejas un jautājumi. Apkopojiet, izceliet svarīgākās lietas, atrodiet labo un oriģinālo, sajūtiet problēmas un
palīdziet grupai tās risināt. Sniedziet savu padomu tā, lai grupa sajustu – tā ir viņu ideja. Vienmēr vaicājiet grupai – „Kā jūs domājat?”.
Tajā pašā laikā saglabājiet prātā „kursu” un nenovirzieties no projekta
idejas! Mācieties paši!
Ludmila Gluškova, Kaliņingradas Valsts Universitāte, Krievija

Esiet labs klausītājs un strukturēts gids. Lietojiet Jūsu mācīšanas un
ilgtspējīgas attīstības pieredzi!
Gitte Jutvik, Världsnaturfonden WWF, Zviedrija

Jūs varat ieteikt, bet ne norādīt. Visi lēmumi apļa dalībniekiem
jāpieņem pašiem. Turiet roku uz pulsa. Apjautājieties, kas izdarīts, ko
varat palīdzēt, tas disciplinēs dalībniekus un ļaus nojaust, ka Jums nav
vienaldzīgi viņu sasniegumi. Neapstājieties pie neveiksmēm, tās tāpat
ievēros katrs nelabvēlis. Galvenais, ka ielāgojat kļūdas un nākotnē
cenšaties tās neatkārtot. Novērtējiet katru sasniegumu – tas vairos
dalībnieku darba prieku un vēlēšanos pieņemt jaunus izaicinājumus.
Elita Lavrinoviča, Bērnu Vides skola, Latvija
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KĀ RISINĀT KONFLIKTUS
STUDIJU APĻU GRUPĀ

Jebkurai grupai, kas strādā kopā, kādu reizi var rasties konflikti. Tie rodas tāpēc,
ka cilvēkiem ir dažādi uzskati par problēmu risināšanas iespējām vai atšķirīgi
domāšanas veidi. Personības un pieredze arī ir dažādas.
Konfliktus risināt nav viegli. Te būs daži padomi, kas varētu palīdzēt.
• Sakiet „Es personīgi jūtu….”, ja konflikts ir radies no personiskām
		attiecībām.
• Ļoti bieži konflikti rodas no nesaprašanās. Mēģiniet saprast,
kāpēc tāda situācija ir radusies.
• Ja problēma ir praktiskas dabas, atcerieties, ko Jūs nolēmāt sākumā
un izdiskutējiet problēmu no šī skatu punkta.
• Jautājiet dalībniekiem praktiskus piemērus, kas tieši, viņuprāt,
nav pareizi.
• Mēģiniet radīt labu noskaņojumu diskusijām – bez strīdiem.
• Tieša valoda ir labāka kā tenkas.
• Kā grupas vadītājs atgādiniet grupai, ka persona, pret ko vēršas
pārējie dalībnieki, arī ir devusi savu pozitīvo ieguldījumu studiju
apļa darbā.
(No „Study Circles Leaders’ Training & Reference Manual”,
Studieförbundet Vuxenskolan)
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KĀ ORGANIZĒT
STUDIJU APĻA DARBU
Studiju apļa darbs notiek konsultanta vadībā un tas ietver konsultanta tiešu dalību
pirmajā un pēdējā tikšanās reizē. Starp tām notiek četras - piecas grupas dalībnieku
patstāvīgas tikšanās reizes, kurās konsultants tiešu dalību neņem.

Pirms pirmās tikšanās
Izlemiet par mērķgrupu – vai tie būs skolotāji no vienas vai vairākām skolām?
Pārdomājiet, kā labāk sazināties ar skolām:
• Uzrakstīt vēstules visām rajona skolām?
• Izplatīt informāciju par studiju apļiem skolotāju semināros un
konferencēs?
• Sākt ar semināru par studiju apļiem un izglītību ilgtspējīgai
attīstībai?
Ja Jūs izlemjat rīkot semināru, mēs Jums iesakām lietot dažādas aktīvas un
dalībniekus iesaistošas mācību metodes – diskusijas, āra nodarbības utt. Protams,
Jums jāizskaidro arī studiju apļu metode un to, kā skolas var šo metodi izmantot.
Pēc šī semināra Jūs iegūsiet vismaz dažas ieinteresētas skolas, ar kurām turpināt
saziņu.
Pirms Jūs tiekaties ar grupu pirmajā seminārā, Jums jāsatiek skolas direktoru,
lai saprastu, kāpēc skola grib piedalīties šajā mācību procesā. Ko viņi sagaida no
tā? Vai skola vēlas saņemt jaunus metodiskos materiālus? Saliedēt skolotāju komandu? Izmēģināt jaunas mācību metodes? Iesaistīt vairāk skolotājus izglītībā
ilgtspējīgai attīstībai? Jums tas jāzina, pirms sākat darbu ar grupu. Direktora atbalsts studiju aplim ir ļoti būtisks! Vienošanās ar skolas direktoru pirms studiju
apļu uzsākšanas ir labs veids, kā pārliecināties, ka skolotājiem būs pietiekoši daudz
laika, lai piedalītos studiju aplī.

Pirmā tikšanās ar studiju apli ir veltīta tēmas vai problēmas izvēlei, studiju

apļa mērķu formulēšanai, darba plāna izstrādei. Šajā reizē vajadzētu veltīt laiku arī
diskusijām par ilgtspējīgu attīstību un izglītību ilgtspējīgai attīstībai, lai saprastu,
kā dalībnieki saprot šos jēdzienus. Tas var būt vienas pilnas dienas seminārs (8
mācību stundas) vai arī sadalīts 2 daļās (4+4 stundas vai 2+6 stundas), kā ērtāk
dalībniekiem un konsultantiem.
Pirmā tikšanās varētu izskatīties apmēram šādi:
1. Dalībnieku iepazīšanās (var izgatavot interesantas vārdu zīmītes ar
dažādiem simboliem un personiskiem sakāmvārdiem, kā, piemēram, “Es
esmu ceļā uz ilgtspējīgu attīstību” u.c.)
2. Iepazīstināšana ar studiju apļu metodi.
3. Diskusijas par ilgtspējīgu attīstību un izglītību ilgtspējīgai attīstībai.
Šo diskusiju galvenais mērķis ir noskaidrot, ko dalībnieki saprot ar šiem
jēdzieniem, pirms uzsāk mācīšanos studiju apļos. (Ekoloģiskā pēda vai kāda
cita nodarbība).
4. Tēmas vai problēmas izvēle grupas darbam. Mēģiniet pielietot šādus
pamatkritērijus: nozīmība jums pašiem un vietējai sabiedrībai, integrācija
(ietver sociālos, ekoloģiskos un ekonomiskos aspektus), pielietojums
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pedagoģiskajā darbā. Diskusijas par projekta nosaukumu (padoms – ja
nosaukumā ir vārdi “ilgtspējīga attīstība”, tas palīdz nenovirzīties no tās).
5. Studiju apļa mācību mērķu definēšana (tam būtu jābūt vērstam uz
skolēniem – kādas zināšanas, prasmes un attieksmes Jūsu skolēni apgūs šī
projekta laikā);
6. Diskusijas par studiju apļa darba rezultātu – vai tas būs stundu plāns, projekta plāns, nodarbības skolēniem? Vai tas būs mācību darbs vai ārpusstundu
aktivitātes? Vai beigās taps kādi metodiskie ieteikumi skolotājiem?
7. Pienākumu sadale grupā – kurš par ko būs atbildīgs? Kas būs apļa vadītājs?
8. Grupas darba plānošana. Jums jāvienojas, cik bieži, cik ilgi un kur grupa
tiksies. Viņi var tikties 4 reizes pa 3 stundām vai biežāk, bet īsāku laiku – kā
tas labāk iekļaujas viņu skolas darba plānā.
Izstrādājiet aptuvenu plānu visam mācību periodam, piemēram :
• informācijas ieguve par tēmu un apkopošana līdz 2. tikšanās reizei;
• ekskursija uz kādu atbilstošu institūciju vai tikšanās ar speciālistu 3.
tikšanās reizē;
• diskusijas par mācību darba formām un metodēm 4. tikšanās reizē;
• galaprodukts (metodiskais materiāls, stundu plāns, projekts utt.) gatavs
līdz 5. tikšanās reizei;
• pēdējā tikšanās – (rezultātu prezentācija, izvērtējums).
Tad grupa detalizēti izplāno 2. tikšanās reizi un laiku līdz tai – kas tiks
izdarīts, kas par ko atbildīgs, kā parādīt rezultātus.
9. Izvērtēšanas kritēriju izvirzīšana. Lūdziet grupai nepārtraukti izvērtēt viņu
darbu. Pēc katras tikšanās reizes pārrunājiet:
• Vai mēs šodien sasniedzām mērķi?
• Kādas problēmas mums bija un kāpēc?
Lūdziet studiju apļa vadītājam apkopot grupas atbildes un nosūtīt Jums pēc
katras tikšanās. Tā Jūs pastāvīgi būsiet lietas kursā par grupā notiekošo un
zināsiet, kāda veida palīdzība viņiem nepieciešama.

Patstāvīgās tikšanās (no otrās līdz piektajai tikšanās reizei vai biežāk). Grupa
strādā pēc pašu veidotā mācību plāna. Pamatstruktūra katrai tikšanās reizei varētu
būt šāda:
•
•
•
•
•
•
•
•

sasveicināšanās, ievads;
kas noticis kopš iepriekšējās tikšanās?
mājas darbu rezultāti;
darbs ar nodarbības tēmu/diskusijas saskaņā ar plānu – jaunas idejas,
metodes, kontakti;
apkopojums (piemēram, katrs pasaka, ko viņš šodien ir iemācījies);
vienošanās par to, ko katrs dara līdz nākamajai tikšanās reizei (mājas
darbs);
precizē nākamās tikšanās reizes laiku;
secinājumi un darba nobeigums.

Dažām tikšanās reizēm var būt cita struktūra – ekskursija, dažādu institūciju
apmeklējums, bet pamatā varat izmantot šādu shēmu.
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Noslēguma tikšanās
Jūs varat tikties ar grupu pilnu dienu (8 stundas) vai arī sadalīt šo tikšanos 2 daļās
(4+4 stundas). Reizēm ir labāk, ja darba izvērtējums seko pēc kāda laika, kad
dalībniekiem ir bijis vairāk laika padomāt par to!
Noslēguma tikšanās reizē ir ļoti svarīgi prezentēt apļa darbu un rezultātus, kā arī
katram dalībniekam parādīt savu darbu. Pēdējai tikšanās reizei jābūt kaut kam
īpašam, jo ir padarīts milzu darbs! Atzīmējiet to!
Piemērs
Skolotāji no Mosti pamatskolas Polijā sadarbībā ar savu konsultantu sagatavoja projekta pieteikumu papildus finansējuma saņemšanai. Studiju apļa veiksmīgais darbs
tika atzīmēts noslēguma tikšanās reizē kopā ar vecākiem un pašvaldības pārstāvjiem.
Šīs tikšanās laikā pašvaldības vadītājs paziņoja, ka skola ir saņēmusi finansējumu
savam iesniegtajam projektam!
Nav slikta ideja sagatavot pārskatu tabulas veidā par mācību aktivitātēm, kas veiktas skolā projekta laikā. Šo tabulu varat pievienot grupas atskaitei.
Piemērs (saistiet to ar savas valsts izglītības standartiem – šis ir piemērs no Kaļiņingradas apgabala Krievijā):
№

Priekšmets

Klase

Nodaļa

Tēma

1
2

Sociālās zinātnes
Bioloģija

8.
6.

3

Angļu valoda

6.

Cilvēks un daba
Dzīves vide.
Ekoloģiskie faktori.
Jūra

4

Literatūra

8.

Krievu literatūra

5
6
7

Dzimtā valoda
Ģeogrāfija
Ģeogrāfija

6.
6.
8.

8

Bioloģija

11.

Piecrinde
Hidrosfēra
Kaļiņingradas
reģiona ģeogrāfija
Biosfēra

Mencas nākotnē
Mencu dzīves vide.
Baltijas jūras ekoloģijas problēmas.
Jūras dzīvnieki
Profesijas, kas saistītas ar jūru
N.Gogolis. Revidents. Aina par mencām no šī
romāna.
Dzejoļi par mencām. Autori – skolēni.
Dzīves vide – jūra (Baltijas jūras piemērs)
Zivju pārstrāde Kaļiņingradas reģionā –
interešu konflikti.
Lomu spēle – „Menca uz gadsimtu robežas.
Interešu konflikti.”

Stundu
skaits
2
2
2
1
1
4
4
2

Jūs varat parādīt arī skolēnu darbus šajā tikšanās reizē. Laba ideja ir uztaisīt nelielu
izstādi.
Šajā tikšanās reizē ir jānoskaidro arī, vai grupa sasniedza mērķus, kādi ir rezultāti.
Jautājiet:
• Kādus pozitīvus rezultātus mēs sasniedzām?
• Kādas problēmas mums bija?
• Kā/kura mūsu pieredze būtu noderīga citām grupām?
Nozīmīga ir arī diskusija par studiju apļa nākotni. Vai grupas dalībnieki vēlas:
•
•
•
•
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turpināt studiju apli par citu tēmu;
uzaicināt citus kolēģus;
izmēģināt šo metodi klasē ar bērniem;
dalīties pieredzē ar citām skolām?
VADLĪNIJAS STUDIJU APĻU KONSULTANTIEM

KĀ SEKOT
STUDIJU APĻA DARBAM
Darbs studiju apļa sākumā vairāk orientēts uz informācijas atrašanu, diskusijām,
lekcijām, ekskursijām, konsultantiem. Galvenās aktivitātes plānojiet perioda otrajā
pusē, bet ne pašās beigās, jo dalībniekiem jādod laiks, lai padomātu par to, kas
paveikts, kādi ir rezultāti un sagatavotos noslēguma tikšanās reizei.
Grupas patstāvīga darba laikā kontakti starp vadītāju un konsultantu ir īpaši
nozīmīgi. Grupas dalībniekiem jājūt konsultanta atbalsts. Konsultants un apļa
vadītājs var sazināties pa tālruni, faksu, e-pastu vai arī tikties personīgi pēc katras
grupas sanākšanas.
Konsultantam ir ļoti būtiski uzzināt par visām veiksmēm, bet jo īpaši – par
grūtībām, kas radušās grupai.
Daži jautājumi, kas var noderēt diskusijās ar grupas vadītāju:
Vai Jūs strādājat pēc plāna?
Kas tika apspriests sanāksmē?
Kādas problēmas Jums radās?
Jūs varat lietot arī speciālu atskaišu formu, ko studiju apļa vadītājam jāaizpilda pēc
katras tikšanās reizes. Šādas atskaites palīdzēs Jums labāk sekot viņu patstāvīgajam
darbam. Šādas atskaišu formas paraugs ir dots nākamajā lappusē.
Un tagad – Jums ir laiks ķerties pie darba
ar studiju apli!
Lai Jums patīkams kopā pavadītais laiks!

Projektu “Izglītība pārmaiņām“ Latvijā koordinēja Bērnu Vides skola. Projektā piedalījās Kandavas internātskola,
Sēmes pamatskola, Ogresgala pamatskola, Slokas pamatskola un Rīgas Dabaszinību skola. Vēl pirms tam studiju apļu
metodi izmēģināja arī Džūkstes, Jaunpils vidusskolas un Pūres pamatskola. Projektam atbalstu sniedza Tukuma rajona
Izglītības pārvaldes Tālākizglītības centrs, Daugavpils Universitāte, Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs.
Bērnu Vides skola (BVS) ir sabiedriska organizācija videi un izglītībai. Bērnu Vides skolas darbība vērsta uz izglītības
sistēmas pilnveidošanu. Šo mērķi BVS īsteno, sekmējot vides izglītības iekļaušanu skolā. Sazināties ar mums varat pa
tālruni/faksu 67204525 vai e-pastu bvs@parks.lv. Mājas lapa internetā www.bvs.parks.lv.
Izmantotā literatūra
Study Circles Leaders’ Training & Reference Manual. Studieförbundet Vuxenskolan, Svärd och Söner, Falkoping, 2001
Zemes harta,
preambula http://www.earthcharterinaction.org/2000/10/the_earth_charter.html
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VADLĪNIJAS STUDIJU APĻU KONSULTANTIEM

Piemērs

			

Studiju apļa atskaite

Tikšanās datums:

Studiju aplis:

DALĪBNIEKI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

VEIKSMES:

GRŪTĪBAS:

UZDEVUMI NĀKAMAJAM PERIODAM:

NĀKAMĀS TIKŠANĀS PLĀNS:
Veicamais uzdevums

Atbildīgais

MĀJAS DARBS LĪDZ NĀKAMAI TIKŠANĀS REIZEI:
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Studiju apļa vadītājs:

