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IEVADS
Izglītība ir dzīves vajadzība, kuras apmierināšanai tiek mērķtiecīgi organizēta un
īstenota cilvēkdarbība – izglītojošā (mācību un audzināšanas) darbība.
Izglītības procesi vairs netiek uztverti viennozīmīgi. Izglītība mūsdienās nav tikai
mācīšana un mācīšanās, bet ietver arī mūžizglītību, mobilitāti, integrāciju, tālākizglītību,
pašvērtēšanu un citas jomas. Veidojot demokrātisku izglītības telpu mūsdienu Eiropā, ir
nepieciešama sabiedrības atbildība, sociālā kohēzija, spēja mainīties un pilnveidoties.
Pašreiz situācija Latvijas un kopējā Eiropas Savienības darba tirgū izvirza prasību pēc
mācīšanās un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas mūža garumā, ko arvien vairāk
atbalsta gan valsts, gan darba devēji. Mūžizglītība tiek uzskatīta par Eiropas Savienības valstu
politikas stūrakmeni cilvēkresursu attīstības jomā. Informācijas sabiedrībā cilvēku zināšanām
un prasmēm ir izšķiroša nozīme augsta labklājības līmeņa sasniegšanai.
Izglītības attīstībai nepieciešami šādi nosacījumi: valstī formulēta un izstrādāta
izglītības politika, uz tās pamata veidota izglītības koncepcija, atbilstoša likumdošanas bāze,
valsts, sabiedrisko un citu sociālo institūciju, kā arī ikviena sabiedrības locekļa aktīva un
ieinteresēta darbība.
Kā primārais šajā procesā ir izglītības politika, kas ir cieši saistīta ar valsts politiku
kopumā.
Latvijas Izglītības attīstības koncepcija konkretizē mērķi – radīt apstākļus radošas,
vispusīgi izglītotas, fiziski attīstītas, patriotiskas personības veidošanai, sagatavot audzēkni,
skolēnu vai studentu nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei, patstāvīgai
orientācijai sabiedrības politiskās dzīves un vērtību sistēmā, tādējādi veicinot personības
attīstību un integrāciju sabiedrībā (Izglītības likums). Mērķis nodrošina virziena sapratni –
mūsdienu vispārējai, profesionālai un augstākai izglītībai jābūt vērtībizglītībai.
Vērtībizglītība ir personas pamatvērtību – garīguma, morāles, kultūras, gara un fiziskās
stājas – izkopšana izglītības procesā: personas pašapziņas, pašvērtības apziņas, pašrefleksijas,
valodspējas un radošuma izkopšana; iecietības, izlīgumspējas, līdzjūtības u.c. vispārcilvēcisko
spēju attīstīšana; ievirze, motivācija un sagatavošana veiksmīgai profesionālai karjerai
(Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca, 2000).
Vērtībizglītības prioritātes – orientācija uz vērtību apzināšanos, patstāvīgas un radošas
domāšanas attīstība, zināšanu praktiskās lietošanas jeb prasmju attīstība, izglītība
mūžizglītības kontekstā, vēlme veidot sabiedrību, kas izglītojas.
Raksturojot Eiropas izglītības attīstību, UNESCO starptautiskā komisija ziņojumā
”Izglītība divdesmit pirmajā gadsimtā” uzsvēra, ka ”tradicionālās prasības izglītībai, kas bija
virzītas galvenokārt uz kvantitatīvām zināšanām, nākotnē vairs nebūs piemērotas, un tādēļ
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izglītības galvenie uzdevumi ir mācīšanās zināt, mācīšanās darīt, mācīšanās dzīvot kopā ar
citiem un mācīšanās būt (personībai)”. Tas nozīmē, ka izglītības procesam jābūt organizētam
tā, lai uzmanība tiek veltīta katram un visiem šiem mācīšanas veidiem. Šajā ziņojumā
akcentēta doma, ka mūsdienās vajadzīgo zināšanu un informācijas nozīmīguma pieaugums
”priekšstatus par profesionālajām prasmēm padara par novecojušu dogmu, izvirzot
priekšplānā personīgo kompetenci” (Nākotnes izglītības meti, 1998).
Dažus gadus vēlāk pētnieks J.Koski pievieno vēl vienu nostādni „mācīties izvēlēties”,
kas nozīmē brīvu savu iespēju un resursu apzināšanos, nodrošinot sev iespēju izvēlēties. Līdz
ar izvēles iespējām, tiek sekmēta cilvēka atbildības izjūta.
Visi šīs piecas pamatnostādnes norāda uz to, ka uzmanība tiek vērsta uz darbinieku
pieprasījumu ar augstākām prasmēm, akcentējot nepieciešamību pēc zināšanām un prasmēm
strādāt komandā un gatavību uzņemties atbildību.
Rietumnieciskais dzīvesveids, kas strauji attīstās un izplatās, šodien nosaka kvalitāti
arī sabiedrības izglītojošajai darbībai, kas raksturojas kā visaptveroša mūžizglītības attīstība.
Ietverot visa veida izglītojošās darbības (gan tās, kas īstenotas skolā, gan pašizglītību, gan
formālo un neformālo izglītību, gan dažādās izglītības ieguves formas dažādos vecuma
posmos kā Latvijā, tā ārzemēs), mūžizglītība kopumā tomēr vispārskatāmāk ir aptverama,
skatot to atbilstoši izglītības pamatveidiem (vispārējā, profesionālā un interešu izglītība),
saistībā ar galvenajām izglītības mērķgrupām (bērni, jaunieši, pieaugušie un personas ar
īpašām vajadzībām).
UNESCO materiālos ir norādīts, ka ieinteresētība par izglītības iespējām un to
izmantošanu visa mūža garumā kļuvusi par galveno pazīmi valstīm, kurās tautas attīstība tiek
balstīta uz nemainīgām kultūras pamatvērtībām, informācijas apmaiņu, komunikāciju un
mūsdienu tehnoloģijām. Šāda veida izglītības politika parāda, ka katrs cilvēks var kļūt par
savas laimes kalēju, iesaistoties mūžizglītībā (Nākotnes izglītības meti, 1998).
Šobrīd Eiropas apvienība izvirzījusi prasību, ka augstskolām ir jāpalielina sava loma
mūžizglītībā, kam par cēloni ir Eiropas iedzīvotāju novecošanās.
Nacionālās attīstības plāna darba grupas „Izglītots un radošs cilvēks” eksperts
A.Rauhvargers norādījis, ka Eiropas demogrāfiskā stāvokļa dēļ mūžizglītības loma jāveicina
tāpēc, ka ātrāk nekā mainās tehnoloģijas, kas pieprasa iedzīvotāju zināšanu līmeni
nepārtraukti tuvināt nepieciešamajām prasmēm, kas nepieciešamas darba tirgū (Rauhvargers,
2008).
Mūžizglītības aktualitāte Latvijā jo īpaši pieaugusi pēdējos gados. Latvijas darba tirgū
vērojama neatbilstība starp piedāvājumu un pieprasījumu, ko ietekmē spēja nodrošināt
darbaspēkam iegūt izvirzītās prasmes un iemaņas (Mūžizglītības politikas pamatnostādnes
2007.-2013.gadam), tāpēc arī treneriem nepārtraukti savas zināšanas un prasmes jāatjauno, jo
kompetenču pilnveide šobrīd ir 21.gadsimta nepieciešamība, ko nosaka mūsdienu mainīgā
vide un arvien jaunās darba tirgus prasības. Treneru profesionālās pilnveides kontekstā
profesionālo kompetenču izpratnes strukturēšana, kritēriju apraksts ar profesionālās
didaktiskās kompetences modeļa izstrādi veicinātu
trenera individuālo izaugsmei
profesionālā sfērā.
Pētījuma objekts: treneru tālākizglītības process.
Pētījuma priekšmets: treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveide tālākizglītībā.
Pētījuma subjekts: dažādu sporta veidu treneri un treneru tālākizglītības programmu
eksperti.
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Pētījuma mērķis: strukturēta, teorētiski un zinātniski argumentēta treneru profesionālās
didaktiskās kompetences pilnveides modeļa izstrāde tālākizglītībai, izpētot tālākizglītības
profesionālās pilnveides programmu efektivitāti un izveidojot treneru profesionālās
didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritērijus.
Hipotēze
Tālākizglītībā treneru profesionālā didaktiskā kompetence uzlabosies, ja:
 pirms tālākizglītības programmu realizēšanas tiks noteiktas treneru vajadzības un
iespējas profesionālās didaktiskās kompetences pilnveidei;
 treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides tālākizglītības programmu
saturs un tā īstenošana mācīšanās situācijās ir vērsta uz zināšanu, prasmju un
attieksmju integrēšanu.
Pētījuma uzdevumi:
1.
Izstrādāt treneru profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritērijus.
2.
Izpētīt un analizēt treneru tālākizglītības iespējas un vajadzības Latvijā.
3.
Izvērtēt treneriem piedāvāto tālākizglītības programmu efektivitāti treneru
profesionālās didaktiskās kompetences pilnveidē.
4.
Izstrādāt strukturētu, teorētiski un zinātniski argumentētu treneru profesionālās
didaktiskās kompetences pilnveides tālākizglītības modeli.
Pētījuma plānojums pa posmiem
Pētījums tika sadalīts 3 posmos. Pirmajā posmā (2006 – 2009) veikta treneru
tālākizglītības situācijas apzināšana Latvijā, izpētot zinātnisko literatūru un analizējot
izglītības dokumentus, kas attiecas uz pētījuma problēmu, formulēta pētījuma sākotnējā
hipotēze un noteikta pētījuma bāze. Lai noskaidrotu topošo un esošo treneru zināšanu un
prasmju pašnovērtējumu, veikts pilotpētījums par tālākizglītības nepieciešamību mūžizglītības
kontekstā. Pilotpētījumā piedalījās 97 respondenti ar dažādu izglītības līmeni.
Balstoties uz 1.posma teorētiskajiem pamatpētījumiem, tika veikts pētījuma 2.posms
(2009 – 2011) - empīrisks pētījums (sk.1.attēls).
Kvantitatīvā pētījuma norise
Pilotpētījums

Anketēšana

Kvalitatīvā pētījuma norise
Ekspertintervija

Videonovērošana

Kompetences pašnovērtējums

1.att. Pētījuma norise
3.posmā tika izstrādāts strukturēts, teorētiski un zinātniski argumentēts treneru
profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides tālākizglītības modelis, kas balstīts uz
zināšanu, prasmju un attieksmju integrēšanas teoriju (Baartman, Bruijn, 2011), dalībnieku
vajadzībām orientēto pieeju programmu efektivitātei (Ross, 2010; Fitzpatrick, Saners,
Worthen, 2011) uzsverot programmu dalībnieku vajadzības, sociālkultūras mācīšanās
organizācijas sistēmas pieeju (Tiļļa, 2005), treneru kompetences strukturēšanas teoriju (Duffy,
2008; Bales, 2007) un empīriskā pētījuma izvērtējuma rezultātu analīzi.
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Pētījuma posmi:
Pētījuma pirmajā posmā no 2006.gada jūnija līdz 2009.gada jūnijam tika analizēta
promocijas darbā izvirzītā pētījuma problēma un formulēta sākotnējā hipotēze. Uzsākta
literatūras teorētiskā analīze un izglītības dokumentu izpēte. Izvirzīti pētījuma mērķi un
uzdevumi. Noteikta pētījuma bāze. Izanalizējot zinātnisko literatūru, izstrādāti treneru
profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritēriji. Uzsākts pilotpētījums ar mērķi
noskaidrot topošo un esošo treneru zināšanu un prasmju pašnovērtējumu. Iegūts treneru
vērtējums par tālākizglītības nepieciešamību mūžizglītības kontekstā.
Pētījuma otrajā posmā no 2009.gada jūnija līdz 2011.gada septembrim notika
empīrisks pētījums, izpētot treneru viedokļus par tālākizglītības iespējām un vajadzībām
Latvijā. Iegūti dati par treneru vajadzībām kvalitatīvai tālākizglītības nodrošināšanai
profesionālās jomas pilnveidē.
Veikta treneriem piedāvāto profesionālo izglītības programmu kontentanalīze.
Apkopoti treneru viedokļi par pieejamo tālākizglītību Latvijā.
Lai pārbaudītu iegūtos kvantitatīvos un kvalitatīvos datus, tika pielietota kvalitatīvās
pētniecības metode ekspertu intervija ar tālākizglītības programmu vadītājiem, izveidoti četri
tālākizglītības darbības virzieni treneru grupu iedalījumu raksturošanai. Veikta
videonovērošana, izvērtējot treneru tālākizglītības mācīšanās norises procesu.
Veikta treneru kompetences pašnovērtējumu kvalitatīvo datu analīze, izveidojot
piecas treneru profesionālo darbību izpildi raksturojošas grupas. Pētījumu rezultāti aprobēti
zinātniskās konferencēs.
Pētījuma trešajā posmā no 2011.gada oktobra līdz 2012.gada augustam uzsākta
pētījumu datu apstrāde un analīze kvantitatīvo datu interpretācijai. Izstrādāts strukturēts,
teorētiski un zinātniski argumentēts treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides
modelis tālākizglītībā.
Pētījuma posma noslēgumā iegūti gala secinājumi un izstrādātas rekomendācijas.
Pētījuma zinātniskā novitāte:
 Izstrādāts strukturēts, teorētiski un zinātniski argumentēts treneru profesionālās
didaktiskās kompetences pilnveides modelis tālākizglītībai.
 Izstrādāta treneru profesionālās didaktiskās kompetences definīcija.
 Izstrādāti treneru profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritēriji un
līmeņu apraksts.
 Faktoru analīzē noskaidrots mūžizglītības personiskais un profesionālais nozīmīgums
treneriem: pašrealizēšanās, profesionālās kompetences pilnveide, inovatīvo metožu
pilnveide un fiziskā un garīgā attīstība.
Pētījuma praktiskā nozīmība:
1. Izstrādātie treneru profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritēriji palīdz
noteikt trenera esošās profesionālās didaktiskās kompetences pamatraksturojumu, kas
nepieciešams treneru turpmākās profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides
plānošanai tālākizglītībā.
2. Mūžizglītības personiskais un profesionālais nozīmīgums treneriem - pašrealizēšanās,
profesionālās kompetences pilnveide, inovatīvo metožu pilnveide un fiziskā un garīgā
attīstība, ņemams vērā treneru tālākizglītības programmu satura plānošanā.
3. Izveidotas piecas treneru profesionālo darbību raksturojošās grupas, kas nosaka
tālākizglītības organizēšanas nepieciešamību, ņemot vērā
treneru vajadzības
profesionālās didaktiskās kompetences pilnveidei.
4. Strukturētu, teorētiski un zinātniski argumentētu trenera profesionālās didaktiskās
kompetences pilnveides modeli var lietot tālāk izglītošanās procesa mainīgajā vidē,
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sekmējot trenera mācīšanās uzdevumu izpildi mācīšanās situācijās, kas veicinās
nepieciešamās profesionālās didaktiskās kompetences pilnveidi.
Pētījuma metodoloģiskais pamatojums:
Pētījumu metodoloģisko pamatu veido:
 zinātnisko autoru izteiktās atziņas, kas saistītas ar izglītības, tālākizglītības un
mūžizglītības izpratnes skaidrojumu (Fjeld, 1998; Lundgren, 1999; Koķe, 2001;
Jarvis, 2004;), Latvijas valdības un Eiropas Savienības institūciju reglamentējošie
dokumenti (Eiropas komisijas dokuments „Mūžizglītības memorands”, 2000;
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007-2013);
 pieaugušo mācīšanās īpatnībām, kas paustas zinātnieku atziņās (Rogers, 1969;
Knowles, 1980; Koķe, 1999; Žogla, 2001; Lieģeniece, 2002; Maslo 2003; Nelson,
Cushion, Potrac, 2006; Salīte, 2009, u.c.);
 kompetences veidošanas un attīstības likumsakarību daudznozīmība zinātniskās
pieejās (Spencer, Spencer,1993; Spector, de la Teja, 2001; Orthey, 2002; Perrenoud,
2004; Tiļļa, 2005; Зеер, 2006; Rauhvargers, 2008; Santos, Mesquita, Graca, Rosado,
2010; Duffy, Petrovic, Crespo, 2010) un Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras pieeja
mūžizglītībai, 2009);
 trenera kompetences strukturēšanas teorijas (Lyle, 2002; Lemyre, Trudel, 2004;
Demers, 2006; Bales, 2007; Duffy, 2008; Cōté, Gilbert, 2009 u.c.);
 sistēmpieeja izglītības procesu un organizāciju darbības izpētē (Šmite 2004; Beļickis,
1995; Blūma, 2000);
 uz dalībnieku vajadzībām orientētā pieeja treneru tālākizglītības programmu
efektivitātes novērtēšanai (Ross, 2010; Fitzpatrick, Saners, Worthen, 2011);
 zināšanu un prasmju integrēšanas teorija (Baartman, Bruijn, 2011).

1.

2.

3.
4.

5.

Promocijas darba aizstāvēšanas tēzes
Treneriem tālākizglītības vajadzības ir saistītas ar inovatīvām zināšanām profesijā,
pilnveidojamo profesionālo kompetenci, fizisko un garīgo attīstību un motivējošiem
faktoriem tālāk izglītoties.
Ir četri trenera profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritēriji:
plānošanas, organizēšanas, vadīšanas un novērtēšanas struktūrkomponenti. Katram
kritērijam ir trīs līmeņi, kuri raksturo trenera dažādos profesionālās didaktiskās
kompetences izpildes veidus.
Trenera profesionālās didaktiskās kompetences pilnveide tālākizglītībā jāorganizē
piecās treneru profesionālo darbību raksturojošās grupās.
Veidojot tālākizglītības programmas, jāņem vērā treneru uzskati par tālākizglītības
iespējām, viņu profesionālo zināšanu, prasmju pašnovērtējums un tālākizglītību
motivējošie faktori.
Treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveidojas mācīšanās uzdevumos,
integrējot trenera zināšanas, prasmes un attieksmes dažādās mācīšanās situācijās.
Mācīšanās uzdevumu saturs dažādās mācīšanās situācijās balstās uz treneru
profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides vajadzībām, nodrošinot
transformācijas procesu profesionālās kompetences izaugsmei.
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1. TRENERU PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE
TĀLĀKIZGLĪTĪBĀ
1.1. Izglītības un tālākizglītības teorētiskais pamatojums
20.gadsimtā vadīšanas paradigma bija centrēta uz kontroli un efektivitāti, kas vairs
neatbilst 21. gadsimta realitātei. Globalizētajā pasaulē darba satura veidošanā pieaug
intelektuālais komponents, plašsaziņas līdzekļu informējoši izglītojošā loma un paaugstinās
personīgās autonomijas līmenis. Šie aspekti ir tikpat būtiski arī izglītībā, pedagogu
tālākizglītībā un mūžizglītībā (Koķe, 2001).
Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (ES), iekļaujoties vienotā Eiropas izglītības
telpā, ir veicinājusi izglītības likumdošanas sakārtošanu un saskaņošanu ar ES pieņemtajiem
dokumentiem. Līdz ar to izglītības sistēmā ir notikušas būtiskas izmaiņas.
Latvijas izglītības sistēma pēdējo gadu laikā ir pilnveidojusies un kļuvusi par Eiropas
izglītības sistēmas sastāvdaļu. Tās attīstību plāno saskaņā ar starptautiski noteiktām izglītības
jomas pamatnostādnēm. Eiropas valstu izglītības ministri bija vienojušies par trīs galvenajiem
mērķiem, kas līdz 2010.gadam jāsasniedz iedzīvotāju un visas Eiropas Savienības (ES) labā,
tai skaitā paredzot, ka jāuzlabo ES izglītības un apmācības sistēmas kvalitāte un efektivitāte,
nodrošinot to pieejamību visiem un aptverot plašākas izglītības un apmācības iespējas.
Arī globalizācijas procesi ietekmē izglītības sistēmā iesaistītos cilvēkresursus, kas
veicina iedzīvotāju migrāciju Latvijā un citu valstu darbaspēka ieplūšana Latvijā. Līdz ar to
rodas nepieciešamība salīdzināt Latvijas profesionālās izglītības sistēmas kvalifikācijas.
Eiropas Savienības iestāžu un struktūru sniegtajā paziņojumā ir noteikts vispārējs
2020. gada profesionālās izglītības un apmācību redzējums, par vienu no galvenajiem
uzdevumiem izvirzot elastīgas profesionālās izglītības un apmācības sistēmas izveidi, kuras
pamatā ir uz mācību rezultātu balstīta pieeja, kas veicina elastīgus izglītošanās veidus, kas
atļauj mijiedarbību starp dažādajām izglītības un apmācības sistēmām (skolas izglītība,
profesionālā izglītība un apmācība, augstākā izglītība, pieaugušo izglītība) un kas gādā par
ikdienas un neformālās izglītības atzīšanu, ietverot darba praksē iegūtās prasmes (Eiropas
Izglītības oficiālais vēstnesis).
Izvirzot stratēģiskos mērķus laika posmam no 2011. līdz 2020. gadam un nodrošinot
elastīgu piekļuvi apmācībai un kvalifikācijai, viens no uzdevumiem - ne vēlāk kā 2015. gadā
jāsāk valsts procedūras izstrāde ikdienas un neformālās izglītības atzīšanai un apstiprināšanai,
ko attiecīgi atbalsta valsts kvalifikāciju sistēmas. Šīm procedūrām būtu jābalstās uz
zināšanām, iemaņām un prasmēm neatkarīgi no konteksta, kādā tās iegūtas, piemēram, plašas
mācības pieaugušajiem.
Latvijas Izglītības attīstības pamatnostādnēs (2007-2013) priekšplānā izvirzīts cilvēks
kā pamatvērtība, kas ir izglītības pamatprincipu sistēmas dominante. Jānorāda, ka mērķis ir
nodrošināt katram iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību mūža garumā atbilstoši individuālajām
interesēm, spējām un valsts ekonomikas attīstības vajadzībām (Izglītības attīstības
pamatnostādnes 2007-2013).
Latvijas izaugsmes modelis akcentē, ka izglītības attīstības politikas centrā ir cilvēks,
kuram ir iespējas iegūt izglītību mūža garumā, norādot, ka galvenais izaugsmes resurss ir
iedzīvotāju zināšanas un gudrība, to prasmīga izmantošana (Izglītības attīstības koncepcija
2007-2013).
Kā zināms, zināšanu sabiedrībā galvenā loma ir pašiem cilvēkiem. Tāpēc jāpiekrīt
A.Ostrovskas viedoklim, kas, raksturojot mūžizglītības nozīmi cilvēkam un sabiedrībai,
atzīmē, ka mūžizglītībā iegūtās zināšanas ceļ cilvēka pašapziņu, ļauj iepazīt jaunus cilvēkus,
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veidot savu sociālo tīklu, palielina izpratni un veicina personisko attieksmi pret sabiedrībā
notiekošo, samazina sociālo nevienlīdzību sabiedrībā, palielina nodarbinātību un aktivizē
sociālai darbībai.
Savukārt, J.Prestons un C.Hamonds savā praktiskajā pētījumā par
mūžizglītības/tālākizglītības ieguvumiem, izdala četrus svarīgākos faktorus: „garīgā veselība”
(pašcieņa, psihiskā veselība), ” „pašrealizācija”, „sabiedrība vērtības ”, „pilsoniskā attieksme
(Preston, Hammond, 2002).
Izglītība un mācīšanās visa mūža garumā ir labākais ceļš, lai visi spētu pieņemt un tikt
galā ar pārmaiņu izaicinājumiem.
Jāatzīmē, ka joprojām visaugstāk tiek vērtēta cilvēku spēja efektīvi un gudri radīt un
izmantot zināšanas pastāvīgi mainīgajos apstākļos.
T. Koķe, I. Muraškovska atzīmē, ka pāreja no tradicionālās uz zināšanu sabiedrību
notiek vairāku faktoru ietekmē, un tie ir:
 pārmaiņas ekonomikā ir izjaukušas līdzsvaru darba tirgos, kas noved pie
likumsakarīgām izmaiņām, respektīvi, trūkst noteiktu kvalifikāciju speciālistu,
savukārt iegūtās kvalifikācijas vairs neatbilst pieprasījumam;
 globalizācija ir veicinājusi darbaspēka mobilitāti, kas savukārt aktualizē cilvēka spēju
dzīvot kultūras, etniskā un valodu daudzveidībā;
 paaugstinās nepieciešamais minimālais zināšanu līmenis līdzdalībai darba tirgū;
 arvien biežāk līdzšinējo trafareto procesu vietā veidojas iepriekš neparedzamas un
nebijušas situācijas, kas prasa no darbinieka patstāvīgu rīcību un radošu pieeju;
 attīstās zināšanu ekonomika, kuras pamatā ir zināšanu ietilpīgu produktu radīšana
ikvienā nozarē, amatā un darbības sfērā;
 darba tirgus diktētas prasības skaidri iezīmē noteiktu virzību no vispārīgās izglītības uz
profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;
 paplašinās plaisa starp tiem, kas ir pietiekami kvalificēti, lai noturētos darba tirgū, un
tiem, kas neatgriezeniski arvien vairāk atpaliek;
 lielais darba apjoms, jaunu intelektuālu produktu radīšana un problēmu kompleksums
principiāli jaunā pakāpē pacēlis komandas darbu;
 arvien augstāk tiek vērtēta cilvēka spēja efektīvi un gudri radīt un izmantot zināšanas
pastāvīgi mainīgos apstākļos. Lai pilnībā attīstītu šo spēju, cilvēkiem ir jāgrib un jāvar
pašiem veidot savu dzīvi, tas nozīmē – jākļūst par aktīviem pilsoņiem (Koķe,
Muraškovska, 2007).
L.Zeiberte savā promocijas darbā „Pedagogu tālākizglītības pārvaldība nepārtrauktas
profesionālās pilnveides nodrošināšanā” norāda, ka paradigmu maiņa pedagogu tālākizglītībā
balstās uz pāreju no pedagogu kvalifikācijas celšanas uz patstāvīgu pašvirzītu nepārtrauktu
profesionālo pilnveidi – pedagogu mūžizglītību. Pētījumā viņa secina, ka Latvijā pietrūkst
sistēmiskuma un stratēģiskās plānošanas gan pedagogu tālākizglītībā, gan izglītības sistēmā
kopumā (Zeiberte, 2012).
Mūžizglītības kontekstā tiek izvirzīti vairāki mērķi, kas ir aktuāli visiem iedzīvotājiem
un ir atkarīgi no vecuma, dzīvesvietas, sociālās piederības, kā arī atbilst katra indivīda
interesēm, spējām un tautsaimniecības attīstības vajadzībām. Mūžizglītības politika saistīta ar
personīgu piepildījumu un uzņēmību, kas nodrošina ilgspējīgas kompetences darbam,
personīgai izaugsmei, pilsoniskai līdzatbildībai un demokrātiskas sabiedrības attīstībai, līdz ar
to var secināt, ka mūžizglītība ir sistēmiska, bet ne atsevišķu fragmentāru pasākumu kopums
(Mūžizglītības pieejamība un iespējas izglītoties Latvijā).
Ņemot vērā ekonomisko situāciju Latvijā un globālo ekonomisko lejupslīdi, kā arī
Eiropas Komisijas (EK) mērķa rādītāja (12,5% pieaugušie piedalās izglītības un apmācības
procesā) palielināšanu līdz 15% līdz 2020.gadam, mūžizglītības sistēmas ietvaros prioritāri
jānodrošina pieaugušo izglītības piedāvājums, kas ir vērsts uz ilgspējīgu zināšanu, prasmju un
10

kompetenču apguvi darbam, izmantojot profesionālās un augstākās izglītības infrastruktūru un
pedagoģisko kapacitāti (Pieaugušo izglītība, attīstība, labklājība, 1996).
Latvijas konkurētspēja arvien vairāk ir atkarīga no izglītības saiknes ar darba tirgus
izmaiņām un spējas sagatavot cilvēku darbam mainīgos apstākļos visa mūža garumā.
Latvijā ir noteiktas šādas izglītības pakāpes: pirmsskolas izglītība, pamatizglītība,
vidējā izglītība un augstākā izglītība, no kurām par vissvarīgāko tiek uzskatīta pamatizglītība,
kuras apguves laikā cilvēki iemācās mācīties, veido dzīves prasmes un liek pamatus savas
karjeras izvēlei (Izglītības likums).
Izglītības apguvei var izdalīt vairākus izglītības modeļus, kuri apkopoti un raksturoti
1.tabulā (Вербицкий, 1999):
1.tabula
Izglītības modeļu raksturojums (Вербицкий, 1999)
Izglītības
modeļi
Institucionālais
modelis
Tradicionālais
modelis

Attīstošais
modelis
Racionālais
modelis
Fenomenoloģiskais
modelis
Netradicionālais
modelis

Izglītības / tālākizglītības process
Izglītība valsts iestādē, kas organizēta pēc iestāžu principa ar stingri
noteiktiem mērķiem, izglītības saturu utt.
Mācību iestādes pakļaujas administratīvajām vai speciālajām iestādēm
un to kontrolei
Sistemātiskas akadēmiskas izglītības modelis, kas orientēts uz jauno
paaudzi, nododot tai universālus kultūras elementus (zināšanas,
iemaņas, ideālus un vērtības, veicinot galvenokārt cilvēka individuālo
attīstību. Būtiskākais izglītības uzdevums ir dot indivīdam
pamatzināšanas, kuras ļaus viņam tālāk visu apgūt patstāvīgi, jau
augstākā izglītības līmenī
Izglītība tiek organizēta kā īpaša infrastruktūra, savienojot dažāda
veida un līmeņa izglītības sistēmas. Tāds modelis spēj apmierināt
dažāda līmeņa iedzīvotāju slāņu vajadzības pēc izglītības
pakalpojumiem
Paredz cilvēku kultūras vērtību nodošanu un pieņemšanu, kas ļauj
iekļauties esošajās sabiedrības struktūrās
Izglītības process, kas balstīts uz humānismu, lielu nozīmi piešķirot
apmācāmā individuālajām un psiholoģiskajām īpatnībām, un
attieksmei pret cilvēka interesēm un vajadzībām, attīstībai un
pašrealizācijai
Orientēts uz izglītības organizēšanu ārpus sociālajiem institūtiem un
iestādēm, kas ir izglītošanās tādās aktivitātēs kā internets, tālmācība un
cita veida aktivitātēs

Manuprāt, tālākizglītībā vispiemērotākie izglītības modeļi ir: attīstošais,
fenomenoloģiskais un netradicionālais modelis.
Analizējot mūsdienu izglītības attīstības tendences, pētnieks A.Verbickis (Вербицкий,
1999) akcentē vairākas izglītības tendences, kas izpaužas dažādās pakāpēs.
 Pirmā tendence – katru izglītības līmeni apzināties kā nepārtrauktu tautas izglītības
sistēmas organisku sastāvdaļu. Šī tendence paredz pēctecības problēmas risinājumu ne
tikai starp skolu un augstskolu, bet, ņemot vērā studentu profesionālās sagatavošanas
paaugstināšanas uzdevumu, - arī starp augstskolu un studenta turpmāko darbu. Tas
savukārt izvirza uzdevumu modelēt studentu mācību darbā ražošanas situācijas, kas
kļūtu par pamatu jauna tipa apmācības veidošanai;
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Otrā tendence – mācību industrializācija, t.i., tā datorizācija un tai līdzi nākošā
tehnoloģizācija, kas ļauj iedarbīgi pastiprināt mūsdienu sabiedrības intelektuālo
darbību;
 Trešā tendence – pāreja no pārsvarā esošajām informācijas formām uz aktīvām
mācīšanas metodēm un formām, iekļaujot problēmu, zinātnisko meklējumu elementus,
plašu pastāvīgā darba rezervju iekļaušanu. Citiem vārdiem sakot, kā metaforiski
atzīmēja A.Verbickis, pārejas tendence no atražošanas skolas uz izpratnes skolu,
domāšanas skolu;
 Ceturtā tendence – tā pēc A.Verbicka, ir pārejas attiecība no stingri reglamentētu
kontrolējošu, algoritmisku paņēmienu mācību audzināšanas darba organizēšanas
paņēmieniem pret attīstošiem, aktivizējošiem, intensificējošiem, rotaļu psiholoģiski
didaktisku apstākļu meklējumiem. Tas paredz apmācāmo radošas, patstāvīgas darbības
stimulāciju, attīstību, organizēšanu;
 Piektā
un sestā tendence attiecas uz apmācāmo un pasniedzēju
sadarbības/mijiedarbības organizēšanu un fiksē mācīšanas kā kolektīvas, kopējas
mācošo darbības organizēšanas nepieciešamību, akcentu pārnesot „no pasniedzēja
apmācības darbības uz studenta izzinošo darbību”.
Izglītības vispārējās situācijas tendences izmaiņas XX gadsimta beigās sakrīt ar
vispārējiem izglītības reformēšanas principiem pasaulē, Austrumeiropas valstīs un Latvijā.
Galvenie principi ir šādi:
 visu sabiedrības izglītojošo spēku integrācija, organiska skolas un citu speciālo
institūtu vienotība, lai audzinātu nākamās paaudzes;
 humanizācija – pastiprināta uzmanība katrai bērna personībai kā pret sabiedrības
augstāko sociālo vērtību, nostādne uz pilsoņa veidošanu ar augstām intelektuālajām,
morālajām un fiziskajām īpašībām;
 diferenciācija un individualizācija, apstākļu radīšana katra mācošā spēju pilnīgai
izpausmei un attīstībai;
 demokratizācija, priekšnoteikumu radīšana mācošo un pedagogu aktivitātes,
iniciatīvas un jaunrades attīstībai, ieinteresēta skolotāju un skolēnu sadarbība, plaša
sabiedrības piedalīšanās izglītības vadīšanā.
Izglītības likumā jēdziens tālākizglītība formulēts kā iepriekš iegūtās izglītības
turpināšana un profesionālās meistarības pilnveidošana atbilstoši konkrētās profesijas
prasībām. Mērķis ir profesionālo zināšanu, prasmju un kompetences pilnveidošana formālā un
neformālā izglītības sistēmā. Formālajā izglītības sistēmā var īstenot profesionālo pilnveidi
jaunā pakāpē vai iegūt jaunu specializāciju. Iegūtās izglītības kvalitāte tiek apliecināta ar
attiecīgu izglītības dokumentu – apliecību, diplomu vai sertifikātu (Izglītības likums).
Pētnieku J.Janauskas un J.Miķelsona skatījumā, tālākizglītība aptver zināšanu
attīstošo, nepārtraukto, pastāvīgo pilnveidi. Zināšanas – zinības/prasmes iespējamas
nepārtrauktā, efektīvā, saskanīgā, radošā, inovatīvā mācīšanās, studēšanas, praktizēšanās un
mūžizglītības procesā.
J.Fjelds tālākizglītību attiecina uz pieaugušo izglītības aspektiem, kas saistās ar
profesionālās kvalifikācijas uzlabošanu, jaunu zināšanu iegūšanu, attieksmju pilnveidošanās
procesu utt. (Fjeld, 1998).
T.Koķe norāda, ka tālākizglītības galvenā funkcija ir nodrošināt personības atbilstību
arvien mainīgām kvalifikācijas prasībām izvēlētajā specialitātē. Visplašāko izplatību
kvalifikācijas celšanas kursi Eiropā guva 70.gados sakarā ar pārmaiņām darba tirgū,
tehnoloģiskajiem kursiem u.tml., tad arī visciešāk savijās jēdzieni tālākizglītība un pieaugušo
profesionālā izglītība, jo parādījās arvien izteiktāka nepieciešamība pēc profesionālo prasmju
pastāvīgas papildināšanas, un pieaugušo izglītības mācību iestādes arvien biežāk sāka
piedāvāt šo iespēju (Koķe, 1999).
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Pedagoģijas terminu vārdnīcā tālākizglītību skaidro kā izglītības turpināšanu un
profesionālās meistarības pilnveidošanu pēc formālās izglītības ieguves un darba gaitu
uzsākšanas. Profesionālo pilnveidošanu var īstenot arī neoficiālos izglītības pasākumos, kā,
piemēram, kursos, interešu grupās, tautas augstskolās u.tml., bet tie nedod jaunu kvalifikāciju.
Pedagogu tālākizglītība notiek paralēli darbam (Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca,
1999).
Jāatzīmē, ka tālākizglītībā tiek realizēta cilvēka profesionālā pilnveide.
Profesionālās izglītības likumā termins profesionālā pilnveide ir definēts kā
profesionālās izglītības īpašs veids, kas personām neatkarīgi no vecuma un iepriekšējās
izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas
sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Profesionālā pilnveidošanās tiek izskatīta
kā specifisks speciālistu profesionālās darbības veids, kā neatņemams
speciālistu
sagatavošanas un pārkvalificēšanas komponents.
A.Verbickis atzīst, ka profesionālā pilnveidošanās kā viens no nepārtrauktās izglītības
noteikumiem ir apzināts, mērķtiecīgs savas profesionālās kompetences paaugstināšanas un
profesionāli nozīmīgo īpašību attīstīšanas process saskaņā ar ārējām sociālajām prasībām,
profesionālās darbības nosacījumiem un personīgo attīstības programmu (Вербицкий, 1999).
Tālākizglītības galvenie uzdevumi ir stimulēt tālāk izglītojamo motivāciju
mērķtiecīgai un regulārai tālākizglītībai; izstrādāt un efektīvi īstenot mūsdienīgas kvalitatīvas
tālākizglītības programmas; izveidot efektīvu, valstī vienotu pedagoga tālākizglītības
organizatorisko sistēmu; organizēt nodrošinājumu pedagogu tālākizglītības attīstībai
nepieciešamajam finansējumam un tā izmantošanu atbilstoši prioritātēm.
Risinot tālākizglītības uzdevumus, nākas saskarties ar dažādām problēmām:
1) ar motivāciju saistītās problēmas (darba samaksas noteikšanai reti tiek ievērota pedagoga
darba kvalitāte un profesionālā meistarība, līdz ar to pedagogi ir vāji motivēti mērķtiecīgai un
regulārai tālākizglītībai; tālākizglītības pieprasījums un piedāvājums nav savstarpēji elastīgi
un mērķtiecīgi saskaņots) ;
2) ar tālākizglītību programmām saistītās problēmas (saturs ne vienmēr atbilst būtiskām
izmaiņām izglītības sistēmā vispārējās un profesionālās izglītības programmās; ne vienmēr
tiek nodrošināta mūsdienu pedagoģiskajām tehnoloģijām atbilstoša profesionālās meistarības
pilnveide);
3) ar organizatorisko sistēmu (valstī nav izveidota vienota pedagogu tālākizglītības
organizatoriskā sistēma);
4) ar finansējumu nodrošinājumu (tālākizglītības finansējums arvien vairāk atpaliek no
tālākizglītības reālajām vajadzībām; valsts budžeta finansējuma sadalījums un pašvaldību
dotācijas nenodrošina prioritāro uzdevumu izpildi (Pedagoga tālākizglītības attīstības
koncepcija).
Profesors O.Zīds norāda, ka tālākizglītībai jābūt decentralizētai, bet jādarbojas,
ievērojot vienotas prasības, vadlīnijas, taču izvēlētā satura apguves veidos un virzienos tā var
būt atbilstīga izglītības iestādes specifikai. Decentralizācijas priekšrocības ir spēja vieglāk un
ātrāk reaģēt uz vietējo apstākļu īpatnībām un izmaiņām, ir augstāka dalībnieku motivācija un
atbildība, plašākas radošas darbības iespējas, pārmaiņu nepieciešamības apzināšana un
ieviešana (Zīds, 1997).
Mūsdienīga pedagogu tālākizglītības procesa organizēšanā pedagogu vajadzību
identifikācija, analīze, izpēte un prioritāšu definēšana pedagoga, izglītības iestādes,
pašvaldības (mikro) un valsts (makro) līmenī ir būtiska, tāpēc, organizējot tālākizglītību,
jāievēro konkrētās mērķauditorijas vajadzības, jo pedagogu iepriekš iegūtās izglītības līmenis,
laika periods, pedagogu īstenojamās izglītības (priekšmetu) programmas dažādās izglītības
pakāpēs, kā arī profesionālās darbības prasmju kvalitātes līmeņi programmu veidos ir
atšķirīgi.
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Vajadzības pēc tālākizglītības ietekmē: pedagoga pašvērtējums, vecāki, skolēni,
kolēģi, skolas vadība, sabiedrība, eksperti (Izglītības valsts inspekcija, Vispārējās izglītības
kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra, pašvaldības izglītības pārvaldes speciālisti u.c.)
Latvijā tālākizglītību reglamentē ne tikai konceptuālie dokumenti, bet arī Latvijas
likumdošana. LR Izglītības likums nosaka, ka pieaugušo izglītības organizēšana ir rajonu
pašvaldību kompetence. Rajonos darbojas pašvaldību ﬁnansēti pieaugušo izglītības centri.
Taču lielā mērā no katras pašvaldības vadītāja ir atkarīgs, cik un vai vispār pašvaldība dod
ieguldījumu savu iedzīvotāju tālāk izglītošanā. Izglītības un zinātnes ministrija akreditē
profesionālās tālākizglītības programmas, kurām ir tiesības piešķirt valstiski atzītas
kvaliﬁkācijas (Izglītības likums).
Tālākizglītības attīstības koncepcijā ir norādīta LR IZM kompetence tālākizglītībā. Tā
īsteno vienotu valsts politiku un stratēģiju, izstrādā normatīvo aktu projektus, organizē
pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās kvalifikācijas vērtēšanu; finansiāli
nodrošina valsts līmeņa tālākizglītības programmu un projektu īstenošanu, tālākizglītības
koordināciju un atbalstu, organizē programmu valstisku atzīšanu, akreditāciju, nosaka
tālākizglītību apliecinošo dokumentu statusu, koordinē pedagogu tālākizglītību un zinātniski
pētniecisko darbu, izstrādā tālākizglītības programmu vadlīnijas, metodiskos ieteikumus,
izstrādā valsts pasūtījumus un priekšlikumus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai, organizē
pedagogu tālākizglītības programmu un to īstenošanas kvalitātes un efektivitātes vērtēšanu.
Sabiedriskās organizācijas un augstākās izglītības iestādes izstrādā un īsteno tālākizglītības
programmas, projektus, studiju programmas.
Analizējot izglītības un tālākizglītības nozīmi, tiek atzīmēts, ka nākotnes darba tirgum
nepieciešamais darbaspēks jānodrošina ar vajadzīgajām prasmēm, tādēļ liela nozīme ir darba
ņēmēju vispārējai un profesionālajai izglītībai un tālākizglītībai.
Apkopojot 1.1. apakšnodaļā „Izglītības un tālākizglītības teorētiskais pamatojums”
iegūtās atziņas, ir šādi secinājumi:
 Latvijas konkurētspēja arvien vairāk ir atkarīga no izglītības saiknes ar darba tirgus
izmaiņām un spējas sagatavot cilvēku darbam mainīgos apstākļos visa mūža garumā;
 jāveido elastīgas profesionālās izglītības un apmācību sistēmas, kuru pamatā ir uz
mācību rezultātu (kompetencēm) balstīta pieeja, kas veicinās elastīgus izglītošanās
veidus un mijiedarbību starp dažādajām izglītības un apmācības sistēmām, veicinot
ikdienas un neformālās izglītības atzīšanu, ietverot darba praksē iegūtās prasmes;
 paradigmu maiņa pedagogu tālākizglītībā balstās uz pāreju no pedagogu kvalifikācijas
celšanas uz patstāvīgi pašvirzītu nepārtrauktu profesionālo pilnveidi – pedagogu
mūžizglītību;
 tālākizglītība ir attiecināma uz pieaugušo izglītības aspektiem, kas saistās ar
profesionālās kvalifikācijas uzlabošanu, jaunu zināšanu iegūšanu un attieksmju
pilnveidošanās procesu.
Sporta speciālistu, treneru, tāpat arī pedagogu tālākizglītības mērķis ir nodrošināt
iepriekš iegūtās izglītības turpināšanu un profesionālās meistarības pilnveides atbilstību
izglītības attīstības, pedagogu un sabiedrības vajadzībām, tāpēc nākamajā apakšnodaļā
izglītības nozīme pētīta treneru profesionālās pilnveides kontekstā.
1.1.1. Izglītības nozīme trenera profesionālās pilnveides kontekstā
Zinātnieki, kas pētījuši un analizējuši mūžizglītības aspektus (Koķe, 2003; Knowles,
1980; Lundgren, 1999) akcentē uzmanību uz jēdziena daudzveidību, jo zinātniskajā literatūrā
parādās vairāki jēdzieni: nepārtrauktā izglītība, pieaugušo izglītība, tālākizglītība, izglītība
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mūža garumā u.c., kaut gan būtiskas atšķirības starp šiem jēdzieniem nepastāv. Būtiskākā ir
izglītības iezīme - tās nepārtrauktība.
Izglītība ir process mūža garumā, kas nepārprotami ietekmē cilvēka personības
izaugsmi un attīstību, ietverot arī pašaudzināšanas spektru.
Izglītības likumā (1998, ar grozījumiem, 01.01.2007.red.) izglītība definēta gan kā
process, gan rezultāts. 1.panta 4.punkts: izglītība — sistematizētu zināšanu un prasmju
apguves un attieksmju veidošanas process un tā rezultāts. Savukārt pieaugušo izglītība ir
personu daudzveidīgs izglītošanas process, kas cilvēka mūža garumā nodrošina personības
attīstību un konkurētspēju darba tirgū (Izglītības likums).
Aktualizējot izglītības jēdzienu, H.Gudjons izdala četrus mūsdienās svarīgākos
aspektus:
1) darba jēdziena izmaiņas, kad notiek profesiju kvalifikācijas pārstrukturēšanās un darba
kā dzīves priekšnosacījuma pārmaiņas;
2) racionālisma jēdziena paplašināšana. Mūsdienu postmodernisma apstākļos domāšanas
jēdzienu paplašina, tajā iekļaujot arī emocionalitātes, jutekliskuma, vienotas dzīves
uztveres u.c. formas;
3) subjektivitāte un dzīves pārstrāde. Izglītība rada auglīgu pamatu saskarsmei ar sevi un
pasauli, ietverot gan akceptēšanas un piekāpšanās spējas, gan sava viedokļa un pasaules
uzskata salīdzināšanu;
4) vērtīborientācija un ētika, kad bez faktisko zināšanu ieguves izglītība sniedz iespēju
orientēt savu gribu un būt atbildīgam. Izglītības uzdevums ir cilvēkiem sniegt iespēju
diskusijas ceļā akceptēt tādu dzīvi, par kuru viņi var paši uzņemties atbildību savu
līdzcilvēku priekšā (Gudjons, 2007).
Izglītības filozofijā tiek akcentētas idejas par cilvēku, viņa izglītošanas un attīstības
iespējām (Pētersons, 1931). Humānisma ideju pamatlicēji K.Rodžers (Rogers, 1969) un
Maslovs (Maslow, 1970) par galveno mērķi izvirzījuši cilvēka pašaktualizācijas un
autonomijas attīstību, ko viņi pamato ar pedagoga jauno vērtību sistēmu, kurā ietilps katra
personības nozīmība, izvēles spējas un personīgā atbildība. Mērķa formulējums – attīstīt
personību, kas ir atvērta pārmaiņām (Rogers, 1969).
Analizējot humānisma mācīšanos, par galvenajām tiek uzsvērtas cilvēka emocionālās
un izziņas vajadzības, kuru mērķis ir attīstīt cilvēka pašaktualizāciju atbalstošā vidē, uzsverot
nepieciešamību izglītot cilvēku kopumā, sekmējot viņa izaugsmi visa mūža garumā (Knowles,
1980). Humānisma filozofija dominē pieaugušo izglītībā un darbojas uz cilvēku centrētā
pieejā, pašcieņas attīstībā un atbalsta personisko izaugsmi.
Vairāki zinātniskie pētījumi parāda, ka treneriem zināšanu apguvē ir tendence daudz
mazāku nozīmi piešķirt formālajai treneru izglītībai, salīdzinot ar citiem neformālajiem
līdzekļiem (Vargas-Tonsing, 2007; Vogt, Rogalla, 2009).
Pētot treneru izglītošanos, tiek norādīts uz dažādiem treneru viedokļiem. Piemēram:
„Kursi bieži dod mazliet vairāk nekā pamatzināšanas, un bieži ir zināmas tēmas, kur iegūtās
zināšanas būs iespējams īstenot, kaut gan kursos var būt arī pārāk daudz informācijas, kura
tiek apgūta īsā laika posmā. Pie tam, daudziem no treneriem šie kursi nepieciešami, lai iegūtu
stundas, kas nodrošinās sertifikātu, lai varētu strādāt sporta jomā” (Jones, Armour, Potrac
2004).
Ārzemju zinātnieki, pētot treneru izglītību, atzīmē, ka profesionālajā pilnveidē ir:
 profesionālo nodomu veidošanās posms, kas ietver apzinātu profesijas izvēli;
 profesionālās mācīšanās posms, kurā tiek attīstītas profesionālās zināšanas, prasmes,
iemaņas, veidojot profesionālim būtiskākās īpašības;
 profesionalizācijas posms (pielāgošanās profesijai), kad iegūst profesionālo pieredzi,
notiek personīgo vērtību un īpašību veidošanās, lai veiktu kvalificētu profesionālo
attīstību, proti, tālākizglītošanos;
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meistarības posms - kvalitāte, radoša profesionālās darbības izpilde (Зеер, 2005;
Vargas-Tonsing, 2007).
D.Gilberts un P.Trudels (2001) ir izveidojuši empīrisku mācīšanās modeli, kas
teorētiski skaidro, kā trenerim mācīties, iesaistoties trīs veidu pārdomātā praksē: atspulga
darbībā (t.i., rīcība laikā), pārdomās par rīcību (ietver prasību, bet nav pa vidu aktivitātes) un
retrospektīvās pārdomās par darbībām (t.i., ārpus rīcības klāt) Viņi uzskata, ka tā tiek
nodrošināta prakse.
Pēc Šona teorijas, nozīmīgu praksi nodrošina efektīva sistēmu analīze, skaidrojot, kā
treneriem lietot zināšanas praktiskajā pieredzē (Schon, 1987).
Pētnieku D.Gilberta un P.Trudela izveidotais pieredzes izglītības modelis uzsver sešus
atšķirīgus komponentus. Tie ir:
1. Trenēšanas jautājumi.
2. Trenera lomu rāmji.
3. Misijas noteikšana.
4. Stratēģijas rašanās.
5. Eksperimenti.
6. Novērošana (Gilbert, Trudel, 2001).
Pārdomu teorija tiek piedāvāta, lai saprastu trenera neformālajā pieredzē balstītu
mācīšanos. Vairāki teorētiski pētījumi, kas gan netiek balstīti uz empīriskiem datiem, parāda,
ka pārdomas ir vērtīgs līdzeklis, lai izprastu trenera neformālo mācīšanos (Cushion, Armour,
Jones, 2006; Knowles, Tyler, Gilbourne, Eubank, 2007).
 Pārdomas bija saistītas ar trenēšanas filozofiju;
 Lomu rāmji darbojās kā filtri, kas vērsti uz pārdomām;
 Misijas noteikšana saistīta ar trenēšanas jautājumiem;
 Stratēģija vēlāk tiek ieviesta un novērtēta tās efektivitāte.
Kā norāda D.Gilberts un P.Trudels, pieredze un sadarbība ar citiem treniņa procesā ir
neizbēgamas parādības. Viņi norāda, ka vienmērīgai trenera attīstības nodrošināšanai būtu
jāveicina pieredze un mijiedarbība (Gilbert, Trudel, 2006).
Savukārt pētnieki (Cushion, Armour, Jones, 2006) uzskata, ka to var panākt,
identificējot un attīstot izglītības iespējas.
Jāatzīmē, ka mācīšanās var notikt vairākos veidos, kaut gan arvien pieaug pārliecība,
ka profesionālās attīstības kontekstā ir svarīga konstruktīvistu modeļu apguve (Gilbert,
Trudel, 2001).
Mācīšanās var būt aktīva, konstruktīva, mērķtiecīga, diagnosticējoša un atstarojoša,
vēršot uzmanību uz to, ka efektīvas mācīšanās apguve ir iespējama, ja darbība ir
pašreglamentējoša, iekšēji motivēta, uz atklājumiem un problēmām orientēta un saskaņota.
Tiek uzsvērts, ka svarīga ir mācīšanās vienam no otra, nosaucot to par profesionālās izglītības
visspēcīgāko avotu (Maslo, 2003; Dave, 1976).
T.R.Guskejs (Guskey, 2000), novērtējot profesionālās attīstības ietekmi uz mācību
uzlabojumiem vai studiju rezultātiem, norāda, ka tie jāvērtē piecos atšķirīgos līmeņos:
1) kāds ir dalībnieka atbalsts;
2) mācīšanās process;
3) organizatoriskais atbalsts;
4) dalībnieka uzvedība;
5) studentu mācību rezultāti.
Pedagogs Imants Liepiņš atzīmē, ka treneri ir mācību treniņa procesa organizētāji un
vadītāji un ka trenera darbības rezultāti vislabāk atspoguļojas viņa audzēkņos Viņš uzskata,
ka trenera pamatuzdevums ir „būt skolotājam šā vārda visdažādākajā izpratnē”, un par trenera
pirmo uzdevumu grupu formulē: racionālu mācību un treniņu procesa organizēšanu, balstoties
uz vispārpieņemtajiem didaktiskajiem principiem. Savukārt, otro uzdevumu grupu viņš saista
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ar paša trenera attīstību, izaugsmi, norādot, ka: sekmīgai trenera darbībai jāņem vērā daži
galvenie pamatnosacījumi:
1) nepārtraukti jāmācās pēc principa „Mācot citus, mācies pats”;
2) jābūt sava darba entuziastam, jo trenera galvenais uzdevums ir veidot jaunatni, jauno
paaudzi;
3) jāprot vērtēt ne tikai citu darbība, bet arī sevi;
4) jākontrolē sava uzvedība un dzīves veids, jo personiskais piemērs ir viens no
svarīgākajiem jaunatnes audzināšanas līdzekļiem;
5) jaunatnes trenerim jāspēj veikt sportistu psiholoģiskā sagatavotība. Nepietiekoša
psiholoģiskā sagatavotība atņem iespēju realizēt savas iespējas, pārvērst tās sporta
rezultātā. Psiholoģiskā sagatavošana cieši saistīta ar motivāciju (Liepiņš, 2000).
Gilbert un Trudel (1999) apgalvo, ka piedalīšanās treniņos nodrošina mehānismu iegūt
zināšanas, citiem vārdiem sakot, mācīties darot. Šīs darbības atspoguļojas pieredzē (Erickson,
Bruner, MacDonald, Côté, 2008).
Apkopojot „Izglītības nozīmi trenera profesionālās pilnveides kontekstā”, var secināt,
ka zinātnieku atziņas nav viennozīmīgas:
 profesionālās pilnveides aspektā tiek akcentētas cilvēka emocionālās un izziņas
vajadzības, kuru mērķis ir attīstīt cilvēka pašaktualizāciju atbalstošā vidē, uzsverot
nepieciešamību izglītot cilvēku kopumā, kas sekmētu viņa izaugsmi visa mūža
garumā;
 tiek uzsvērts, ka treneru profesionālajā pilnveidē neformālā izglītība ir nepieciešama,
lai iegūtu stundas, kas nodrošinātu sertifikāta iegūšanu un iespējas strādāt sporta jomā;
 treneriem zināšanu apguvē ir tendence pievērst daudz mazāku nozīmi formālajai
treneru izglītībai, salīdzinot ar citiem neformālajiem līdzekļiem;
 zinātnieki D.Gilberts un P.Trudels (2001) izveidojuši empīrisku mācīšanās modeli, kas
teorētiski skaidro, kā trenerim jāmācās, nodrošinot arī praksi;
 treneriem ir jāattīsta izglītības iespējas, vēršot uzmanību uz efektīvu mācīšanos, kas
ietver pašreglamentējošu, iekšēji motivētu, uz atklājumiem un problēmām orientētu un
saskaņotu mācīšanās darbību.
1.1.2. Nepārtrauktās izglītības (mūžizglītības) būtība un principi
Šodien Eiropas sociālās, kultūras un ekonomiskās situācijas unikālums izpaužas
tādejādi, ka pārveidojumu nepieciešamība sabiedrībā izvirza cilvēka attīstības problēmu
prioritāro uzdevumu rangā (Powley , Kennedy, Childs, 2005).
Viens no šī uzdevuma risināšanas paņēmieniem var būt nepārtrauktās izglītības
koncepcijas realizācija, atšķirībā no pārtrauktās – kam ir noteikts laika ierobežojums un
sasniedzamais gala rezultāts. Jāatzīmē, ka vairāki pētnieki norādījuši, ka pārtrauktās izglītības
formas neaptver to lielo uzdevumu loku, kas pēc mūsdienu prasībām būs jārisina
speciālistiem.
Mūžizglītība ir neatņemama cilvēces dzīves sastāvdaļa. Jēdziens mūžizglītība nav
definēts viennozīmīgi. Lai izprastu jēdziena būtību, tika meklēti šī jēdziena skaidrojumi
dažādos pētījumos.
Jēdziens mūžizglītība ietverts arī augstākās izglītības likumā un normatīvajos aktos
(Izglītības likums).
Pedagoģijas terminu skaidrojošajā vārdnīcā ir dots šāds termina mūžizglītības
skaidrojums: mūžizglītība – izglītība cilvēka mūža garumā. Tā balstās uz iekšējo vajadzību vai
ārēju faktoru izraisītu nepieciešamību iegūt un arvien papildināt savas zināšanas un prasmes.
Mūžizglītība ir īpaši organizēta gan formālo, gan neformālo tālākizglītības sistēmu sekmē
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pilnvērtīgu personības attīstību un ļauj cilvēkam veiksmīgāk pielāgoties jaunajām laikmeta un
sociālajām pārmaiņām.
Mūžizglītība mērķtiecīgi plānota tālākizglītības sistēmā dod iespēju īstenot principu „mūžu
dzīvo – mūžu mācies” (Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca, 2000).
D.Lieģeniece norāda, ka jēdziens izglītība mūža garumā ietver ne tikai novērojumus
par to, ka izglītošanās notiek visu mūžu, t.i., tā neierobežojas tikai ar mācīšanos bērnībā,
pusaudžu gados vai izglītības institūcijās. Jau 70.gados Rietumu zemēs jēdziens izglītība
mūža garumā kļuvis populārs, apzīmējot organizatoriskās un didaktiskās struktūras un
stratēģijas, kuras pamato, ka mācīšanās ir iespējama gan agrā bērnībā, gan visu pieaugušo
mūžu (Lieģeniece, 2002).
Izglītība mūža garumā var interpretēt dažādi, taču visbūtiskāk to raksturo kopīgie
elementi:
• rūpes par dažādu sabiedrības slāņa izglītošanos;
• izglītošanās ārpus formālajām izglītības iestādēm;
• pieaugušo izglītības darbinieku personības attīstīšana, lai cilvēki prastu mācīties mūža
garumā. Šajā sakarā minama motivācijas, cilvēku kulturālo vērtību un spējas pašam
patstāvīgi mācīties.
Pētnieki (Maslo, 2003; Lieģeniece, 2002) norāda, ka mūža nepārtrauktā mācīšanās dod
iespēju katram indivīdam turpināt attīstīt savas fiziskās, emocionālās, intelektuālās potences;
atklāt cilvēka sasniegumu un uztveres realitāti.
Arī Eiropas Savienības vadošās institūcijas cilvēkresursu attīstību visa mūža garumā
nosaukušas par Eiropas attīstības stūrakmeni (Eiropas izglītības Oficiālais Vēstnesis).
Pedagoģijā strādājošo izglītība un tālākizglītība ir viens no prioritārajiem Eiropas
izglītības stratēģijas virzieniem. Eiropā ir vairāk nekā seši miljoni skolotāju, Latvijā - 32 000.
Viņu misija un uzdevums ir veicināt informācijas sabiedrības veidošanos par zināšanu
sabiedrību. Kā profesionāļiem un pilsoņiem skolotājiem un treneriem tiek izvirzīti sarežģīti
uzdevumi. Ja 20.gadsimtā profesionālisma mēraukla bija zināšanas, mūsdienās par tādu kļūst
kompetences, kuru mērīšanas kritēriji ir sasniegumi - darbības rezultāti .
Apzinoties to, cik svarīga mūsdienu apstākļos ir izglītība (gan formālā, gan
neformālā), Eiropas Komisija mēģinājusi koordinēt visaptverošas Eiropas stratēģijas
izveidošanu mūžizglītības īstenošanai dzīvē. Arī Latvijā tiek veidota mūžizglītības stratēģija.
Lisabonā 2000. gada martā notikusī Eiropas Savienības Padomes sēde iezīmē būtisku
pavērsienu ES politikā un rīcībā. Tās secinājumi apstiprina, ka Eiropa ir iegājusi Zināšanu ērā
ar visu, kas no tā izriet attiecībā uz kultūras, ekonomisko un sociālo dzīvi. Ierastie mācību,
dzīves un darba veidi strauji mainās. Tas nozīmē ne tikai to, ka cilvēkiem ir jāpielāgojas šīm
izmaiņām, bet vienlaikus arī to, ka ir jāmainās pierastajiem darbības veidiem.
Lisabonas Eiropas Savienības Padomes secinājumi apstiprina, ka sekmīgai pārejai uz
tādu ekonomiku un sabiedrību, kas balstās uz zināšanām, ir nepieciešama pāreja uz
mūžizglītību. Tāpēc Eiropas izglītības un mācību sistēmas būs gaidāmo izmaiņu centrā. Arī
tām ir jāpielāgojas.
Eiropas Savienības Padomes secinājumos ir aicinājums ES dalībvalstīm, Padomei un
Komisijai izstrādāt konsekventas stratēģijas un praktiskus pasākumus, kas veicinātu
mūžizglītību visiem. Memoranda nolūks ir sākt Eiropā diskusiju par visaptverošu stratēģiju
mūžizglītības ieviešanā individuālā un institucionālā līmenī, tāpat visās publiskās un privātās
dzīves jomās.
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Rīcībai mūžizglītībā ir izvirzītas sešas galvenās idejas:
1. galvenā ideja: jaunas pamatprasmes visiem ar mērķi garantēt universālu un paliekošu
pieeju mācībām, lai iegūtu un atjaunotu prasmes, kas nepieciešamas, lai ilgstoši piedalītos uz
zināšanām balstītā sabiedrībā.
2. galvenā ideja: vairāk investīciju cilvēkresursos ar mērķi būtiski paaugstināt investīciju
līmeni cilvēkresursiem, lai par prioritāti noteiktu Eiropas vissvarīgāko vērtību - tās cilvēkus.
3. galvenā ideja: inovācijas mācīšanā un mācībās ar mērķi attīstīt efektīvas mācību un
mācīšanās metodes un kontekstus pastāvīgai mūžizglītībai.
Aktualizēt aktīvu mācīšanos, kā priekšnoteikumu pieņemot motivāciju mācīties, spējas
izmantot kritisko domāšanu un prasmi mācīties.
4. galvenā ideja: mācīšanās novērtēšana, kuras mērķis ir ievērojami uzlabot veidus, kādos
saprot un novērtē piedalīšanos mācībās un tās galarezultātus, īpaši neformālās mācīšanās un
ikdienas neformālās mācīšanās galarezultātus. Izmantotā metode var atklāt prasmes un
kompetenci, par ko paši indivīdi pat nenojauš un tāpēc nepiedāvā to darba devējiem. Pats
process prasa aktīvu kandidāta piedalīšanos, kas pats par sevi paaugstina indivīda pašapziņu
un paštēlu.
5. galvenā ideja: pārdomāt konsultēšanu ar mērķi nodrošināt, ka dzīves laikā ikvienam ir
viegli pieejama kvalitatīva informācija un padoms par mācīšanās iespējām visā Eiropā.
Šajā kontekstā ir nepieciešama jauna pieeja, kas paredz padomu došanu kā visiem pastāvīgi
pieejamu pakalpojumu, kas pārvar atšķirību starp izglītību, padomu došanu profesionālajā un
personiskajā jomā un kas iesniedzas jaunos sabiedrības slāņos.
6. galvenā ideja: nodrošināt mācīšanos tuvāk dzīvesvietai, lai radītu atbilstošus mācību
centrus dzīvesvietu tuvumā, vietās, kur cilvēki pulcējas, - ne tikai pašās skolās, bet arī,
piemēram, ciema zālēs un iepirkšanās centros, bibliotēkās un muzejos, lūgšanu vietās, parkos
un laukumos, vilcienu stacijās un autoostās, veselības centros, atpūtas kompleksos un
darbavietu ēdnīcās (Eiropas komisijas dokuments „Mūžizglītības memorands”, 2000).
Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas paziņojumā ir teikts, ka mūžizglītības
pamatuzdevumi ir:
• veicināt aktīvas, līdzdarbīgas pilsonības izveidi demokrātiskajā Eiropā;
• rūpēties par vides vienmērīgu attīstību un atveseļošanu;
• radīt augti kvalificētu darbaspēku dinamiskā un jaunu tehnoloģiju determinētā vidē;
• risināt bezdarba jautājumu, vairojot alternatīvo darba formu (kas atšķiras no pilnīgās
darba dienas) pieejamību un radot jaunus nodarbinātības modeļus;
• cīnīties ar sociālo izolētību un strukturālo diskrimināciju pret minoritātēm
multikulturālajā Eiropā un reaģēt uz sociālās labklājības politikas krīzi;
• stabilizēt demokrātisko Eiropu, attīstot attiecības ar austrumiem un dienvidiem;
nodrošināt brīvā laika nodarbības, kas veicina personīgo un kultūras identitāti (Pieaugušo
izglītība, attīstība, labklājība, 1996).
Autoru sniegto definējumu kopīgās iezīmes ir šādas:
• mūžīgās izglītības ideja ietekmē vidējo un augstāko izglītību;
• tā ir pārkāpusi formālās izglītības robežas un notiek grupās, individuāli, aģentūrās u.c.,
tā notiek dažāda veida mācīšanās aktivitātēs (formālā, neformālā, informālā,
pieaugušo izglītība);
• tā balstās uz pārliecību, ka indivīdi var un viņiem vajag saskatīt mūžilgas izglītības
vērtību savai dzīvei;
• mūžilgā izglītība sekmē sociālo vienlīdzību;
• mūžilgā izglītība palīdz integrēties darba tirgū un dzīvē, pildot dažādas sociālās lomas.
90. gadu pētījumos jēdziens mūžilga izglītība ietver sevī mūžilgas mācīšanās jēgu, kas
iekļauj sevī visa veida individuālo un sociālo attīstību visās vidēs – formāli skolās,
profesionāli darba vietās un pieaugušo izglītības institūcijās, neformāli mājās, darbā,
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sabiedrībā un ikdienas situācijās, uzsverot vajadzību - visiem: gan maziem, gan bērniem, gan
pieaugušajiem - mācīties visu mūžu (Knowles, 1980; Lieģeniece, 2002; Jarvis, 2004).
Mūžilgas mācīšanās mērķi ir:
• sekmēt indivīda personisko attīstību, ieskaitot laiku ārpus darba izmantošanas;
• spēcināt demokrātiskās vērtības,
• attīstīt sabiedrisko dzīvi,
• uzturēt sociālo saskaņu,
• veicināt inovācijas,
• paaugstināt darba ražīgumu.
Nepārtraukta izglītība ietver izglītību tās veselumā, kas ir daudzveidīgs izglītošanās
process, kas nodrošina personības attīstību un pašrealizācijas spējas (Dave,1976).
Nepārtrauktā izglītība aptver formālo un neformālo izglītību, kas cenšas aptver un
integrēt visas izglītības struktūras un pakāpes vertikāli, hronoloģiski un horizontāli konkrētā
sociālajā vidē. Līdz ar to nepārtrauktā izglītība raksturo daudzveidīgas iespējas laikā, vietā,
satura un metožu ziņā, jo tā pakārtota katra cilvēka izvirzītajam mērķim, daloties savā
pieredzē ar citiem un apgūstot dažādas mācību stratēģijas.
Mācību procesa pārtraukšana nav pretrunā ar nepārtrauktās izglītības ideju
(Knowles,1996).
Nepārtrauktā izglītība paredz harmonisku katras personības attīstību, individualizēt
apmācību, ieaudzināt katrā cilvēkā apzinātu nepieciešamību paaugstināt zināšanu līmeni,
tāpēc jārada labvēlīgi apstākļi nepieciešamo zināšanu saņemšanai (Koķe, Muraškovska, 2007)
Nepārtrauktā izglītība sekmē izmantojamo mācīšanās veidu daudzveidību un elastību,
tās humanizāciju, demokratizāciju un individualizāciju (Kolb, 1984), tāpēc svarīga
nepārtrauktās izglītības īpatnība ir tās ievirze uz nākotni (Maslo, 2003; Smith, 1983; Bolhuis,
2003), uz sabiedrības attīstības problēmu risināšanu (Škoļņikova, 1999), pamatā izmantojot
iegūtās profesionālās zināšanas līdz augstākas kvalifikācijas iegūšanai (Wright, Trudel,
Culver, 2007; Vargas-Tonsing, 2007) un pāreju uz augstāku profesionalitātes līmeni (Jones,
Armour, Potrac, 2004; Westera, 2001).
Lai to realizētu, ir jāzina nepārtrauktās izglītības principi. Tā ir bāzes ideju sistēma,
kuru jārealizē izglītības iestādēm, kas pavada cilvēku dažādos viņa dzīves periodos, sistēmas
konstruēšanas procesā:
 augšupeja personības radošā potenciāla formēšanā un bagātināšanā;
 mūža izglītojošā procesa vertikālā un horizontālā nedalāmība;
 izglītojošās un praktiskās darbības integrācija;
 cilvēka izglītojošo vajadzību struktūras un satura īpatnību uzskaite dažādās viņa dzīves
cikla stadijās;
 izglītības kāpņu augšupejošo pakāpienu saturīga pēctecība;
 profesionālās, vispārējās un humanitārās izglītības vienotība;
 pašmācība periodos starp organizētās mācību darbības stadijām;
 mūža izglītības procesa formālo, neformālo un informālo sastāvdaļu integrācija
(Lieģeniece, 2002).
Nepārtrauktās izglītības principi (Geske, Grīnfelds, 2006) bāzējas uz teorētiskiem
atzinumiem, kas norāda, ka:
 visu cilvēka dzīvi aptver izglītība;
 izglītība ir viengabalaina sistēma, kas sevī iekļauj pirmsskolas audzināšanu, pamata,
secīgo, atkārtoto, paralēlo izglītību, kas apvieno un integrē visus tās līmeņus un formas;
 bez mācību iestādēm un sagatavošanas centriem izglītības sistēmā iekļaujas arī formālā,
neformālā un ārpus institucionālā izglītības forma;
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horizontālā integrācija ir: mājas – kaimiņi – vietējā sociālā sfēra – sabiedrība – darba
pasaule – masu informācijas līdzekļi – rekreācijas, kultūras, reliģiozās organizācijas utt.;
starp pētāmajiem priekšmetiem; starp cilvēka attīstības dažādiem aspektiem (fizisko,
morālo, intelektuālo u.tml.) dažādos dzīves posmos;
 vertikālā integrācija ir: starp dažādiem izglītības posmiem (pirmsskolas, skolas, pēc
skolas); starp dažādiem līmeņiem un priekšmetiem atsevišķu posmu iekšienē; starp
dažādām sociālajām lomām, kuras cilvēks realizē atsevišķos dzīves posmos; starp
dažādām cilvēka attīstības īpašībām (īslaicīga rakstura īpašībām, tādām kā fiziskā, morālā,
intelektuālā attīstība u. tml.);
 akcents uz pašpārvaldi; akcents uz pašmācību, pašaudzināšanu, pašnovērtējumu;
 apmācības individualizācija; apmācība dažādu paaudžu apstākļos (ģimenē, sabiedrībā);
redzesloka paplašināšana; zināšanu, to kvalitātes interdisciplinaritāte;
 apmācības laika un vietas, līdzekļu un metožu, satura pielāgojamība un daudzveidība;
 dinamiska pieeja zināšanām – jauno zinātnes sasniegumu spēja asimilēties; mācīties
prasmju pilnveidošana; motivācijas stimulēšana mācīties; attiecīgu apstākļu un atmosfēras
radīšana mācībām; radošās un inovācijas pieeju realizēšana;
 sociālo lomu maiņas atvieglošana dažādos dzīves posmos; personīgās vērtību sistēmas
izzināšana un attīstība; individuālās un kolektīvās dzīves kvalitātes uzturēšana un
uzlabošana caur personīgo, sociālo un profesionālo attīstību; audzinošās un apmācošās
sabiedrības attīstība; mācīties tāpēc, lai “būtu” un “kļūtu” par kaut ko; principu sistēma
visam izglītības procesam.
Kopsavilkums
Apkopojot iegūtās zinātnieku atziņas, varam secināt, ka nepārtrauktā izglītība sekmē
izmantojamo mācīšanās veidu daudzveidību un elastību (Kolb, 1984), kas, ņemot vērā
nepārtrauktās izglītības principus, veicina daudzveidīgu nepieciešamo zināšanu un prasmju
saņemšanu, attīstot harmonisku cilvēka personību, pamatā izmantojot iegūtās profesionālās
zināšanas līdz augstākas kvalifikācijas iegūšanai (Wright, Trudel, Culver, 2007; VargasTonsing, 2007) pārejot uz augstāku trenera profesionalitātes līmeni (Westera, 2001; Jones,
Armour, Potrac, 2004).
Jāpiekrīt pētnieku viedokļiem, ka, individualizējot mācīšanās veidus, tiek veicināta
katra cilvēka nepieciešamība paaugstināt zināšanu līmeni, tāpēc jārada labvēlīgi apstākļi
nepieciešamo zināšanu saņemšanai (Koķe, Muraškovska, 2007).
Līdz ar to var pievienoties pētnieku viedokļiem un apgalvot, ka nepārtrauktā
mācīšanās dod iespēju katram indivīdam turpināt attīstīt savas fiziskās, emocionālās,
intelektuālās potences.
1.1.3. Pieaugušo izglītības (humānistiskie) pamatprincipi
Pieaugušo izglītība ir izglītības sistēmas sastāvdaļa, kuru nosaka visas valsts un
atsevišķo rajonu attīstības vajadzības, iedzīvotāju sastāva īpatnības, to spējas un intereses
(Profesionālās izglītības likums).
Pieaugušo izglītība apmierina gan cilvēka personiskās izaugsmes, gan sabiedrības
vajadzības un ļauj iegūt un papildināt izglītību atbilstoši interesēm un vajadzībām neatkarīgi
no vecuma un iepriekšējās izglītības līmeņa, kas arī ir pieaugušo izglītības pamatuzdevums.
Pieaugušo izglītības uzdevumi ir nodrošināt mūžizglītības iespējas, indivīda sociālā stāvokļa
uzlabošanu ar izglītību un pārkvalificēšanās iespējas atbilstoši darba tirgus prasībām.
Pieaugušo izglītības realizācijas pamatprincipi īstenojas izglītības piedāvājuma un
pieprasījuma mijiedarbībā un pamatojoties uz darba devēju, darbinieku un valsts sadarbību;
attīstās valsts un tās reģionu līdzsvarotas attīstības mērķu sasniegšanas interesēs un ir
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pieejama visām attiecīgā vecumposma personām visa mūža garumā neatkarīgi no iepriekš
iegūtās izglītības (Pieaugušo tālākizglītības koncepcija, 1999).
Dažāda līmeņa mācību programmas, tālmācība, profesionālā izglītība, tālākizglītība,
pamatprasmju apguve un daudzas citas iespējas paveras cilvēkiem, kas vēlas pārkvalificēties,
ir saņēmuši nepietiekamu izglītību vai ieguvuši izglītību sen, bet mūsdienu reformas neļauj
turpināt darbu.
Tomēr mūžizglītība arvien vēl tiek definēta dažādi atšķirīgos nacionālos kontekstos un
saistībā ar atšķirīgiem mērķiem. Pēdējie pieejamie politikas pārskati liecina par to, ka
definīcijas, tāpat kā līdz šim, parasti ir neformālas un pragmātiskas un ka tās vairāk ir saistītas
ar praksi nekā ar konceptuālu skaidrību vai juridiskiem terminiem.
Pieaugušo izglītība un tālākizglītība
atbalsta humānisko mācīšanos, kas ir
studentcentrēta un skolotājs /docētājs vada mācību procesu, kuras mērķis ir attīstīt cilvēku
pašaktualizāciju atbilstošā vidē.
Vairāku autoru darbos ir uzsvērts, ka ir nepieciešams izglītot cilvēk kopumā, sekmējot
viņa izaugsmi mūža garumā (Lieģeniece, 2002; Maslo, 2003; Nelson, Cushion, Potrac, 2006;
Knowles, 1980).
ASV zinātnieks M.Nauls izstrādājis pieaugušo antropoloģijas modeli. Viņa izpratnē
antropoloģija ir „zinātne un māksla, kā palīdzēt pieaugušam cilvēkam mācīties”. M.Naula
teorētiskās koncepcijas centrā ir pašstimulējošs cilvēks, kas virza pats sevi un izvēlas sev
mērķus (Nauls, citēts pēc Lieģenieces, 2002).
D.Lieģeniece atzīmē, ka pieaugušo izglītība ir orientēta indivīda pašrealizācijai un
sabiedrības attīstībai. Mūsdienās pieaugušo izglītība ir kļuvusi par sarežģītu un ilgstošu
cilvēka iesaistīšanos mūžizglītības procesā (Lieģeniece, 2002).
Pieaugušo izglītībai kā mijdarbības procesam, kas izriet no indivīda un sabiedrības
vajadzībām, piemīt vairākas funkcijas:
- kompensējošā (papildina iztrūkstošo vai nepilnīgu iepriekšējo izglītību);
- adaptējošā (veido indivīda harmoniskas attiecības ar apkārtējo vidi);
- reproduktīvā (jau esošās sociāli kulturālās pieredzes vairošana);
- resocializējošā (indivīdu spēju atjaunošana, lai varētu pildīt kādu sociālu lomu, kuras
izpilde kaut kādu apstākļu dēļ nebija iespējama);
- rekreatīvā (svarīga brīvā laika izmantošana) (Lieģeniece, 2002).
Pētnieks M.Nauls izstrādājis pieaugušo izglītības modeli, kur pieaugušo izglītībā tiek
iekļauti tādi jēdzieni kā pieaugušo sevis virzība, mācīšanās atvieglošana, personības
emancipācija (atbrīvošana) u.c., taču vēlāk viņš uzsver prakses un kritiskās domāšanas
nozīmību (Knowles, 1980).
Pieaugušo gatavība mācīties pēc M.Naula uzskatiem saistīta ar: izpratni par to, ko
viņam vajag zināt; orientāciju uz problēmām vairāk nekā uz mācību priekšmetiem; iekšējo
motivāciju mācīties.
Analizējot M.Naula ieguldījumu mūžizglītības un prakses tālākā attīstībā, izglītošanās
procesā vērojami vairāki praktiskā darba virzieni:
 Skolotāju/ treneru tālākizglītošanās, lai iepazītu interaktīvas darbības formas un
metodes, kas palīdz izzināt audzēkņu vajadzības, intereses, pieredzi, mācot to izprast
un refleksēt;
 Audzēkņu rosināšana uzņemties atbildību par savu mācību darbu, pašvirzītas
mācīšanās un motivācijas sekmēšana;
 Audzēkņu iesaiste pētnieciska rakstura darbībā un jaunu zināšanu (sev) radīšanas
procesā (citēts pēc D.Lieģenieces).
Humānā pieeja veicina pašnoteiktu mācīšanos, uzsverot cilvēka personības afektīvo un
emocionālo attīstību, kognitīvo mācīšanos, akcentējot uzmanību uz indivīda autonomiju, kas
saistīta ar cilvēka resursu attīstību, atklājot cilvēka vērtību neatkarīgi no viņa sociālā stāvokļa
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un statusa, kura pedagoģiskajā darbībā balstās uz tādu principu īstenošanu (Rogers, 1969;
Beļickis, 1995; Salīte, 2009) u.c., kas uzsver divu veidu pieejas: vispārīgo jeb normatīvo,
kuras mērķis ir sniegt zināšanas, veidot prasmes un iemaņas, kā arī nodrošināt adaptāciju
sabiedrības prasībām; humāno vai uz personību orientēto, kuras mērķis ir pedagoga palīdzība
audzēkņu personības izaugsmē, veidojot pašregulācijas, pašaizsardzības mehānismus, kas
nepieciešami personības attīstībai, kad:
1) uzmanība akcentēta uz katru personību kā augstāko vērtību;
2) notiek pašrefleksija, attīstot iekšējos motīvus sevis pilnveidošanai un pašnoteikšanai,
pašapziņas vienotībai, kas vērsta uz dziļu savas darbības apzināšanos un izpratni;
3) veidojas harmoniskas personības attīstības motivācija;
4) notiek individualizācija un iesaistīšanās studiju procesā, kas mērķtiecīgi vērsta uz studentu
pašnoteikšanos.
Vairāki pētnieki akcentējuši cilvēcisko vērtību apzināšanu no izpratnes uz šo vērtību
apliecināšanu pamatvērtību profesionālajā līmenī, kā arī pašrefleksiju, kas cilvēkam dotu
iespēju apzināties cilvēcisko vērtību tālākizglītošanās procesā (Beļickis, 1995; Žogla, 2001)
u.c.
Savukārt konstruktīvisms, kas izpaužas humānisma idejās, balstīts uz cilvēka aktīvas
darbības radīšanu, pamatojoties uz pieredzi, prātu un sadarbību, kas tiek nodrošināta aktīvā
mācīšanās procesā (Kolb, 1984; Powley, Kennedy, Childs, 2005) u.c.
D.Liepa pētījumā Pieaugušā kā studiju procesa subjekta raksturojums secina, ka
pieaugušo grupas parasti ir ļoti neviendabīgas, ar atšķirīgu vecumu, sagatavotību, pieredzi.
Studiju procesā iesaistītos pieaugušos var iedalīt trīs grupās: pieaugušie, kuri mācībās
orientējas uz mērķi, uz aktivitāti un uz mācīšanos.
 Uz mērķi orientēto pieaugušo iesaistīšanos izglītībā nosaka katra indivīda konkrētās
vajadzības.
 Uz aktivitātēm orientētie pieaugušie ir ieinteresēti attiecību veidošanā ar grupas
biedriem, pasniedzējiem un savu spēju, talantu pilnveidošanā un realizēšanā darbībā.
 Uz mācīšanos orientētie pieaugušie mācīšanos uztver kā dzīves veidu, mācīšanās
viņiem sagādā prieku. Šiem pieaugušajiem ir svarīgs apgūstamais saturs, tā
nozīmīgums (Liepa, 2010).
Lai izprastu Pieaugušo izglītības vispārējo situāciju visā Latvijas teritorijā, tika izpētīti
Centrālās statistikas pārvaldes dati (sk. 2.tabulu). Pēc datiem var secināt, ka vislielākais
pieaugušo izglītībā piedalījušos skaits (53,9%) ir ikdienas mācīšanās aktivitātēs.
2.tabula
Pieaugušo izglītībā piedalījušos skaits 2007.gadā
(pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem)
Skaits, tūkst.
Piedalīšanās formālajā un
(vai) neformālajā izglītībā
Piedalīšanās neformālajā izglītībā
Ar darbu saistīta piedalīšanās formālajā un (vai)
neformālajā izglītībā
Ikdienas mācīšanās aktivitātes

394.4

% no iedzīvotāju
skaita attiecīgajā
grupā
32.7%

369.6
332.5

30.7
27.6

649.8

53.9

Pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem pieaugušo izglītības aptaujā
piedalījušies visas Latvijas teritorijas iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 64 gadiem. Aptauja par
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piedalīšanos izglītības aktivitātēs tika veikta laika periodā no 2006.gada jūnija līdz 2007.gada
jūnijam.
3.tabula
Pieaugušo izglītībā pavadītais laiks sadalījumā pa izglītības jomām (procentos)
(pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem)

Pedagogu izglītība un izglītības zinātne
Humanitārās zinātnes un māksla
Svešvalodas
Sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības
Dabaszinātnes, matemātika un informācijas
tehnoloģijas
dzīvās dabas zinātnes
Fizikālās zinātnes

Formālā
un/vai
neformālā
izglītība

Formālā
izglītība

Neformālā
izglītība

6.5
10.3
7.0
34.0
8.4

6.2
3.5
1.3
45.6
6.8

6.9
18.6
14.0
20.0
10.4

0.1
1.0

0.1
1.6

0.2
0.2

Izpētot pieaugušo izglītībā pavadīto laiku sadalījumā pa izglītības jomām (sk. 3.
tabulu), redzams, ka pedagogu skaits izglītībā un izglītības zinātnes sfērā ir salīdzinoši
neliels formālajā izglītībā (6,2%) un neformālajā izglītībā ( 6,9%).
4.tabula
Piedalīšanās iemesli neformālajā pieaugušo izglītībā pēc dzimuma, vecuma,
izglītības līmeņa (procentos)
(pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem)

Lai veiktu savu darbu labāk un/vai
uzlabotu karjeras iespējas
Iegūt ikdienā noderīgas
zināšanas/prasmes
Iegūt vairāk zināšanu/prasmju par to,
kas interesē
Iegūt apliecību (sertifikātu)
Piedalīšanās bija obligāta
Lai samazinātu iespējas zaudēt savu
darbu
Satikt jaunus cilvēkus/paša priekam

25-34
Vīr. Siev. gadi
72.2 76.2 71.7

35-54
gadi
76.8

55-64
gadi
72.0

Augstākā
izgl.
84.6

60.0 57.7

57.1

59.5

58.1

60.8

41.3 45.4

48.3

41.5

44.5

50.0

36.4 38.7
42.5 28.3
27.3 27.9

36.3
32.9
21.9

39.2
31.9
29.1

35.5
42.1
32.9

37.9
29.2
21.9

23.5 24.7

28.5

23.1

20.9

30.7

4.tabulā redzams, ka neformālajā pieaugušo izglītībā, lai veiktu savu darbu labāk un/
vai uzlabotu karjeras iespējas, piedalījušies 84,6% ar augstāko izglītību, no kuriem 76,2% ir
sievietes un 72,2 % vīrieši. Savukārt, lai iegūtu ikdienā noderīgas zināšanas un prasmes,
neformālajā izglītībā piedalījušies 60,8% ar augstāko izglītības līmeni. 60% vīriešu un 57,7%
sieviešu šo iemeslu uzskata par svarīgu.
Vismazāk cilvēkus ar augstāko izglītību (21,9%) satrauc darba zaudēšanas iemesls,
kaut gan vecuma diapazonā no 55 līdz 64 gadiem šo iemeslu uzskata par svarīgu.
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5.tabula
Attieksme pret mācīšanos sadalījumā pēc dzimuma, vecuma,
izglītības līmeņa un nodarbinātības statusa (procentos)
(pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes datiem)

Ja gribat būt veiksmīgs darbā,
jāturpina uzlabot savas zināšanas
Darba devējiem jābūt atbildīgiem
par savu darbinieku apmācību
Cilvēkiem, kuri turpina mācīties,
būdami jau pieauguši, ir lielākas
iespējas izvairīties no bezdarba
Izglītība un apmācība var palīdzēt
ikdienā
Mācīšanās dod vairāk
pašpārliecības
Jaunā apguve sagādā prieku
Prasmes, kas nepieciešamas darbā,
nevar apgūt klasē

Vīr.

Siev.

25-34
gadi

35-54
gadi

55-64
gadi

Augstākā
izgl.

85.5

93.5

90.4

89.2

90.0

98.1

84.4

88.2

84.7

86.9

87.2

90.9

81.3

87.8

86.1

83.9

85.2

92.9

79.2

84.3

81.1

82.3

81.8

92.2

75.0

87.9

80.0

82.4

82.0

92.3

71.2
75.6

81.3
73.6

76.0
74.3

76.8
76.0

76.1
71.2

88.5
74.7

Apskatot statistikas datus par pieaugušo attieksmi pret mācīšanos (sk. 5.tabulu),
redzams, kā iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem (90,4%) un no 55 līdz 65 gadiem (90%)
atzīmē nepieciešamību pēc zināšanu uzlabošanas arī turpmāk, lai nodrošinātu veiksmi savā
profesionālajā darbībā. Liela nozīme tiek piešķirta aspektam - darba devēja atbildība par sava
darbinieka apmācību, - ko norādījuši iedzīvotāji vecumā no 55 līdz 65 gadiem (87.2%).
Atzīmēts arī ne mazāk nozīmīgs aspekts - cilvēkiem, kuri turpina mācīties, esot pieaugušiem,
ir lielākas iespējas izvairīties no bezdarba. Savukārt iedzīvotāji vecumā no 35 līdz 54 gadiem
(82.3%) norāda, ka izglītība un apmācība var palīdzēt ikdienā un ka mācīšanās dod vairāk
pašpārliecības (82.4%). Jaunā zināšanu apguve sagādā prieku visa vecuma aptaujātajiem
iedzīvotājiem, kaut gan tiek uzsvērts aspekts, ka prasmes, kas nepieciešamas darbā, nevar
apgūt klasē.
Līdz šim mūžizglītības iespējas iedzīvotājiem dažādās vecuma grupās nav
pietiekamas, jo nav mūžizglītības motivācijas un politikas instrumentu. Darba devēju
iesaistīšanās izglītības programmu pasūtīšanā un satura veidošanā nav pietiekama. Vāji
attīstīta neformālās izglītības sistēma, sabiedrībā ir sašaurināta izpratne par neformālo
izglītību, ir nepietiekama profesionāli orientēta mūžizglītība (Nacionālā programma
„Mūžizglītības stratēģijas izstrāde un ieviešana”, 2007).
Pēc LR statistikas datiem var secināt, ka profesionālajam aspektam ir ļoti liela nozīme.
Šobrīd Latvijā bezdarba līmenis liecina par neatbilstību starp izglītības programmu
piedāvājumu un darba tirgus pieprasījumu, kam par iemeslu ir nepietiekamas svešvalodu
zināšanas un prasmes izmantot modernās tehnoloģijas.
Apkopojot paragrāfu 1.1.3. Pieaugušo izglītības (humānistiskie) pamatprincipi, varam
secināt, ka:
 pieaugušo izglītības realizācijas pamatprincipi īstenojas izglītības piedāvājuma un
pieprasījuma mijiedarbībā un pamatojoties uz darba devēju, darbinieku un valsts
sadarbību, kā arī attīstās valsts un tās reģionu līdzsvarotas attīstības mērķu
sasniegšanas interesēs.
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Pieaugušo izglītība ir pieejama visām attiecīgā vecumposma personām visa mūža
garumā neatkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības
Studiju procesā iesaistītos pieaugušos var iedalīt trīs grupās: pieaugušie, kuri mācībās
orientējas uz mērķi, uz aktivitāti un uz mācīšanos.
 Uz mērķi orientēto pieaugušo iesaistīšanos izglītībā nosaka katra indivīda konkrētās
vajadzības.
 Uz aktivitātēm orientētie pieaugušie ir ieinteresēti attiecību veidošanā ar grupas
biedriem, pasniedzējiem un savu spēju, talantu pilnveidošanā un realizēšanā darbībā.
 Uz mācīšanos orientētie pieaugušie mācīšanos uztver kā dzīves veidu, mācīšanās
viņiem sagādā prieku. Šiem pieaugušajiem ir svarīgs apgūstamais saturs, tā
nozīmīgums.
Pēc vairāku autoru atziņām varam secināt, ka humānistiskā pieeja pedagoģiskajā
darbībā balstās uz tādu principu īstenošanu (Rogers, 1969; Beļickis, 1995; Salīte, 2009), kas
uzsver divu veidu pieejas: vispārīgo jeb normatīvo, kuras mērķis ir sniegt zināšanas, veidot
prasmes un iemaņas, kā arī nodrošināt adaptāciju sabiedrības prasībām; humāno vai uz
personību orientēto, kuras mērķis ir pedagoga palīdzība audzēkņu personības izaugsmē,
veidojot pašregulācijas, pašaizsardzības mehānismus, kas nepieciešami personības attīstībai.

1.2. Treneru profesionālās kompetences veidošanās un attīstības
raksturojums un profesionālās didaktiskās kompetences
izvērtēšanas kritēriji
Tālākizglītībai piemīt sava specifika, kas ir vērsta gan uz profesionālo, gan sociālo un
personības vajadzību apmierināšanu. Kompetenču pilnveide visos šajos virzienos ir kļuvusi
par 21.gadsimta augstāko sasniedzamo mērķi mūžizglītībā. Tāpēc, vajadzību pēc
nepārtrauktas kompetenču pilnveides nosaka mūsdienu mainīgā vide un arvien jaunās darba
tirgus prasības.
Pašreiz Latvijas izglītības sistēmā izglītības reformas gaitā lēnām, tomēr notiek pāreja
uz izglītības rezultātu plānošanu kompetenču kategorijās. Diemžēl, jānorāda, ka nav
viennozīmīgi definēta šī jēdziena izpratne pat izglītības politikas dokumentu līmenī.
Profesijas standarti apraksta kompetences kā sasnieguma rādītāju, savukārt,
sasnieguma rādītāji apraksta uzvedību, kas izpaužas zināšanās, prasmēs un attieksmēs.
1.2.1. Profesionālās kompetences būtība
Kompetenču jēdziena nostiprināšanā būtiska nozīme ir Latvijas Republikas Vispārējās
izglītības un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu konferencei Dialogs un
saskaņotai rīcībai izglītībā 2007.g.23. augustā, kad pēc Eiropas Parlamenta un Eiropas
Padomes ieteikumiem par pamatprasmēm mūžizglītībā tiek izvirzīts izglītības mērķis,
nosaucot izglītības nozīmīgākās pamatkompetences (Izglītības attīstības koncepcija 2007 2013). Tās ir:
 saziņa dzimtajā valodā;
 saziņa svešvalodās;
 matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās;
 digitālā prasme;
 mācīšanās mācīties;
 sociālās un pilsoniskās prasmes;
 pašiniciatīva un uzņēmējdarbība;
 kultūras izpratne un izpausme.
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Jēdziens kompetence nav definēts viennozīmīgi. Lai izprastu tā būtību, tika meklēti šī
jēdziena skaidrojumi dažādos pētījumos.
Pedagoģijas terminu skaidrojošajā vārdnīcā ir šāds skaidrojums: kompetence –
nepieciešamās zināšanas, profesionālā pieredze, izpratne kādā noteiktā jomā, jautājumā un
prasme zināšanas un pieredzi izmantot konkrētā darbībā (Pedagoģijas terminu skaidrojošā
vārdnīca, 2000).
Definējumu kompetences jēdzienam ir devuši daudzi autori. Visplašāk izplatītie
Latvijā ir T.Koķes (2003) un A.Rauhvargera (2008) kompetences skaidrojumi. T.Koķe
kompetenci saista ar spējām, pamatojoties uz zināšanām, izvēlēties situācijai, darbībai
atbilstošākos līdzekļus un adekvāti rīkoties. Viņa secina, ka kompetence ir mācīšanās
rezultāts.
Savukārt A.Rauhvargers uzskata, ka kompetences ir zināšanas, prasmju un attieksmju
kopums, kas kvalificē noteikta veida vai līmeņa uzdevumu veikšanai (Rauhvargers, 2008).
Pēc Starptautiskā standarta komisijas nostādnēm (International Board of Standarts for
training. Performance and Instruction – IBSTPT), kompetence sevī iekļauj noteiktas
zināšanas, prasmes un attieksmi, kas ļauj efektīvi izpildīt kādas profesijas aktivitātes un pildīt
amatam atbilstošas manipulācijas, kas atbilst definētajam profesijas standartam (Spector, de la
Teja, 2001), norāda uz nosacījumiem, kas raksturo speciālistu kā kompetentu profesionāli:
kompetents cilvēks ir kā audzināšanas ideāls un kompetences kā analītiskas kategorijas,
cilvēka spēja apieties ar zināšanām, prasmēm un esošo attieksmi, tās lietojot un pilnveidojot.
EKI mūžizglītībai “kompetence” definēta kā pierādītu spēju izmantot zināšanas,
prasmes un personiskās, sociālās un/vai metodiskās spējas darba un mācību situācijās un
profesionālajā un personīgajā attīstībā. Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā kompetenci
apraksta saistībā ar atbildību un autonomiju.
Jorgensens (Jorgensen), runājot par cilvēka iespējām, kas attiecas uz profesionālām un
cilvēciskām prasībām, kuras tiek izvirzītas mūsdienu cilvēkam, jēdzienu spējas bieži aizvieto
ar jēdzienu kompetences, kam par pamatojumu ir sociālais un kulturālais progress, kas uzliek
ļoti augstas prasības atsevišķam cilvēkam attiecībā uz prasmēm izvērtēt, analizēt, izvēlēties un
atbilstoši darboties jaunās un nezināmās situācijās (citēts pēc Maslo, 2003). Kompetence kļūst
par tādas prasmes izpausmi, kas dod cilvēkam iespēju pārvaldīt un darboties sociālajā un
kulturālajā daudzveidībā. Cilvēks kompetenci iegūst mācoties (Eichorst, 1998).
T.Školņikova norāda, ka uz kompetenci jāraugās kā uz darbības dispozīciju, konkrētā
darbības situācijā norādot, ka katram cilvēkam ir daudz resursu (zināšanas, pieredzes,
praktiskās prasmes, individuālās spējas un intereses, un šos resursus viņš izmanto darbībās,
kas norit konkrētā vidē (Škoļņikova, 1999).
I.Tiļļas izpratnē kompetence kā rezultāts izpaužas cilvēka darbības līmenī konkrētā
situācijā.
Psihologa I.Puškareva izpratnē (Puškarevs, 2001) kompetence ir izglītība, spējas,
pieredze attiecīgajā posmā.
Spenseri (Spencer, Spencer, 1993) kompetenci definē kā „indivīda
pamatraksturojumu, kas saistīts ar augstāko sasniegumu darba situācijā”.
W.Brockbanka definīcijā kompetence ir tas „kas ir individuāls katram, ko viņš zina un
dara” (Brockbank, 1999) u.c.
Vairāki pētnieki norāda, ka zināšanu jēdziens mūsdienu izglītības kontekstā aptver
daudz plašāku spektru. Proti, zināšanas var būt gan informācija (arī informāciju tehnoloģijas),
gan prasmes – bieži vien visai vispārīgas un elastīgi piemērojamas situācijai, gan
kompetences, kas vērstas uz adekvātu rīcību noteiktā situācijā (Хуторской, 2003;
Вербицкий, 2004; Duffy, Petrovic, Crespo, 2010).
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Savukārt (Зеер, 2006) kompetenci uztver kā zināšanu, prasmju, pieredzes izpausmi
vērtību sistēmā, kura ietver vērtību kopumu un ideālus. Viņa izpratnē parasti kompetences
jēdziens sevī fiksē virzību uz konkrētu profesionālo darbību.
Teorētisko avotu analīze parāda, ka kompetences jēdziens tiek saistīts arī ar
profesionālās darbības jomu. Šeit kompetence tiek apskatīta kā spēju izpausme profesionālajā
darbībā (Duffy, Petrovic, Crespo, 2010).
Tātad dažādos pētījumos jēdziens kompetence tiek skaidrots kā:
 zināšanas, prasmju un attieksmju kopums, kas kvalificē noteikta veida vai līmeņa
uzdevumu veikšanai;
 personības īpašība;
 lietpratība;
 vispārēja spēja, kuras pamatā ir zināšanas, prasmes, pieredze, tieksmes, attieksmes un
vērtības, kas iegūtas mācību procesā un izpaužas īpašās specifiskās situācijās kā
gatavība dzīves darbībai.
Kā norāda A.Šmite, demokrātiskā sabiedrībā parasti cenšas nosaukt kompetenču
kopumu, kas tiek piedāvāts tikai kā viens no risinājumiem, kur sabiedrības prasības attiecībā
uz pedagoga kompetencēm ir :
 Iemācīties – veikt izglītojošo darbību, balstoties uz jau gūto pieredzi, prast sasaistīt
gūtās zināšanas un tās sistematizēt, sakārtot, redzēt teorētiskās kopsakarībās, censties
veidot pašam savus izglītības paņēmienus un līdzekļus, prast operatīvi risināt
problēmas un prast nepārtraukti pašizglītoties;
 Meklēt – ar jaunām tehnoloģijām dažādas jaunas informācijas bāzes, konsultēties ar
partneriem un ārējiem ekspertiem, prast iegūt informāciju, strādāt ar izglītības
dokumentiem, tos klasificēt, modificēt, sistematizēt nozīmīgākos un uzglabāt;
 Domāt – organizēt notikumu sakarības, kritiski izvērtēt mūsu sabiedrības iezīmes,
tendences, prast cīnīties, izzināt sarežģītu situāciju cēloņus. Iesaistīties diskusijās,
apzināties politiskās, ekonomiskās gaisotnes nozīmīgumu izglītībā un darbā, novērtēt
sociālos paradumus, literatūras, mākslas, mūzikas un teātra sasniegumus un darbus;
 Sadarboties – prast sadarboties un strādāt grupās, prast saredzēt problēmas un laikus
novērst, optimālu lēmumu pieņemšana, saskarsmes prasmes ar kolēģiem;
 Darboties- iesaistīties vietējos, valsts un starpvalstu projektos, prast uzņemties
atbildību. Prast organizēt savu darbu un izmantot jauno tehnoloģiju iespējas;
 Adaptēties – prast patstāvīgi atrast, izmantot jaunākās informācijas tehnoloģijas,
pierādīt, ka cilvēks spēj pielāgoties jaunām situācijām, mainīties.
Teiktais liecina, ka kompetences jēdziens ietver sevī daudzveidīgu saturu un dažādu
saskarsmju psiholoģisko jēgu.
Jānorāda, ka pēdējā laikā Latvijā jēdziens kompetence ir aktualizējies vairākos
kontekstos.
 Pirmkārt, saistībā ar diskusijām par (OECD) valstu (1998 – 2004) starptautiskās
skolēnu novērtēšanas programmas rezultātiem, kuru izvērtējumam tika izmantota
matemātiskās kompetences līmeņu sistēma;
 Otrkārt, uzsāktajā vidējās izglītības mācību priekšmetu standarta apspriešanā, kā arī
vienotās Eiropas Augstākās izglītības telpas izveides Boloņas procesā (Maslo, Tiļļa,
2005; Rauhvargers, 2008).
Kā atzīmē I.Maslo un I.Tiļļa, kompetences būtības izpratne svarīga ir arī tādēļ, ka
normatīvajos dokumentos, kuri valstī reglamentē izglītības jomu, šis jēdziens līdz šim netika
lietots (Maslo, Tiļļa, 2005).
Sporta speciālistiem ir jāpalīdz saviem audzēkņiem sagatavoties dzīvei mainīgos
apstākļos, jāsekmē sociālo prasmju apgūšana – spēja mācīties visu mūžu, pieņemt lēmumus,
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būt tolerantam, kā arī attīstīt gatavību pašapliecināties un prasmi kontaktēties, lai audzēknis
varētu būt gatavs uzņemties atbildību, izvirzīt dzīvesdarbības mērķus un sasniegt tos.
Profesore I.M.Rubana, analizējot dzīvotprasmes, norāda, ka šodienas apstākļos
dažādās darba jomās pieprasītās darbinieku kompetences ietver plašas vispārīgās zināšanas,
dziļas specifiskās zināšanas un prasmes, radošu sociālo un emocionālo kompetenci jeb
psihosociālo kompetenci, ko saprot kā spēju izprast un vadīt savu individuālo un sociālo dzīvi
tā, lai būtu iespējams pielāgoties pārmaiņām komplicētajā ikdienā, sekmīgi veikt savus
pienākumus un veidot labas attiecības ar cilvēkiem sabiedrībā. Ne mazāka nozīme
psihosociālajai kompetencei ir arī cilvēka personiskajā dzīvē. Psihosociālās kompetences
attīstība ir process visa mūža garumā, kura laikā indivīds rod jēgpilnu izpratni par sevi kā
individualitāti, par attiecībām ar citiem cilvēkiem un sabiedrību kopumā (Rubana, 2002).
Literatūras izpēte liecina, ka laika gaitā jēdziena profesionālā kompetence izpratne
padziļinās, un šī termina analīzei XX gadsimta 70. un 80. gados tiek pievērsta īpaša
uzmanība.
 Septiņdesmitajos gados daudzi autori profesionālo kompetenci definē kā lietpratību
vai spēju kopumu izmantot zināšanas, prasmes, esošās attieksmes, lietot un pilnīgot tās
darbībā; citi - kā plašas zināšanas, izpratni kādā jomā vai kā profesionālās prasmes;
 Vēlāk, astoņdesmitajos gados, profesionālo kompetenci traktē gan kā speciālistu
audzināšanas ideālu, gan kā plašu profesionālo pieredzi, gan kā profesionālās
kvalifikācijas rādītāju, gan kā savdabīgas speciālista iespējas piederēt noteiktas
profesijas darbinieku grupai (profesionālais statuss) (Koķe, 2003; Maslo, Tiļļa, 2005;
Rauhvargers, 2008).
P.Perenouds (Perrenoud, 2004) kompetences iedala vairākās grupās:
 disciplinārās kompetences, kur ietilpst plānošana, analīze, sintēze, metodoloģija;
 profesionālās kompetences, kur ietilpst profesionālās komunikācijas, darbība
multikultūru vidē, spēju attīstība;
 institucionālās kompetences, kur ietilpst inovatīva darbība, inovāciju ieviešana praksē,
spēja strādāt autonomi un grupā, interdisciplināru zināšanu transformēšana.
Interesants ir arī D.S.Ričena un L.H.Salganika kompetenču iedalījums grupās:
 interaktīva līdzekļa lietošana, jo vajag iegūt datus ar informācijas tehnoloģiju
palīdzību, piemērot līdzekļus noteiktiem nolūkiem, veidot aktīvu dialogu ar pasauli.
Te ietilpst spējas aktīvi un radoši lietot valodu, simbolus un tekstus, organizēt
zināšanas un informāciju, izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 darbības heterogēnās grupās, jo vajag sadzīvot ar dažādību plurālistiskajā sabiedrībā,
kur svarīga ir empātija un sociālais kapitāls. Te ietilpst spējas saprasties citam ar citu,
sadarboties, strādāt komandā, vadīt un risināt konfliktus;
 patstāvīga darbība, jo vajag īstenot ikviena individualitāti un sabiedrības mērķus
sarežģītajā pasaulē, īstenot savas tiesības un uzņemties atbildību, izprast jebkuru vidi
un tās funkcionēšanu. Te ietilpst spēja veidot kopainu, veidot un īstenot dzīves plānus
un personīgos projektus, aizstāvēt savas tiesības, intereses, vajadzības (Rychen,
Salganik, 2001).
Kompetences ir prasmes veikt noteiktus uzdevumus, izvēloties atbilstošus līdzekļus. Ir
dažādi kompetenču iedalījumi, bet visos ir ietvertas profesionālās kompetences.
Savukārt krievu sociologs S.Molčanovs uzskata, ka profesionālo kompetenci nosaka:
1) kompetenču apjoms;
2) pienākumu loks profesionālās darbības sfērā;
3) jautājumu loks, kurā subjektam ir jābūt zināmām iemaņām, prasmei, pieredzei, kuru
kopums atspoguļo sociāli profesionālo statusu un profesionālo kvalifikāciju, kā arī personības
individuālās īpatnības (spējas) vai īpašības, kuras nodrošina iespēju realizēt noteiktu
profesionālo darbību (Молчанов, 1998).
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Neapšaubāmi profesionālā kompetence kā veselums var tik apskatīta kā dažādu
profesionālo kompetenču kopums. Raksturojot trenera profesionālās kompetences apjomu,
jāizdala šādas sastāvdaļas:
1) trenera profesionālo gatavību kompetenti darboties izvēlētajā specialitātē, viņa
profesionālo kvalifikāciju - profesionālās darbības spējas, spējas pieņemt lēmumus un
rīkoties, t.i., viņa praktisko lietpratību, kuru var sertificēt;
2) nozīmīgās personības profesionālās īpatnības (īpašības un spējas), kuras detalizēti ir
raksturotas katrā atsevišķa izvēlētās specialitātes kvalifikācijas raksturojumā.
Tas nozīmē - lai noteiktu trenera kompetences līmeni, jānosaka viņa praktiskās
lietpratības līmenis, profesionālā gatavība un atbilstība izvēlētajai specialitātei.
Tas viss kopumā veido profesionālās vērtības, bez kurām mūsdienu speciālists nav
iedomājams.
Vairāki autori atzīmē (Baartman, Bastiaens, Kirschner, Vleuten 2007; Молчанов
1998; McClelland, 1973), ka analizējot profesionālās kompetences būtību, jāņem vērā:
 pirmkārt, ka katra kompetence ietver sevī teorētiskos priekšstatus par objekta
iedarbībām (mijiedarbībām) un darbības veidiem ar objektu;
 otrkārt, ka, sadalot jēdziena profesionālās kompetences apjomu, var izdalīt šādas
sastāvdaļas:
- profesionālo kvalifikāciju;
- sociāli profesionālo statusu;
- profesionāli nozīmīgās personības īpatnības.
Tāda izpratne ļauj padziļināt priekšstatu par profesionālo kompetenci.
Literatūras izpēte ļauj apgalvot, ka svarīgi ir norādīt uz jēdzienu profesionālā
kompetence un profesionālā kvalifikācija atšķirībām.
Profesionālās kvalifikācijas ir noteiktai profesijai atbilstošas izglītības un
profesionālās meistarības dokumentāri apstiprināts novērtējums (Izglītības likums).
Raksturojot trenera sociāli profesionālo statusu, jānorāda, ka tas ir jāvērtē kā trenera
identitāte attiecībā uz sociālo sporta izglītības sistēmu, kura nosaka tās vietu un lomu tajā.
Teiktais liecina, ka trenera kā speciālista profesionālā kvalifikācija ir virzīta uz konkrētu ārējo
prasību izpildi un ir saistīta ar profesionāli praktisko sagatavotību un profesionālās darbības
produktivitāti, kas savukārt ir atkarīga no konkrētām nepieciešamām zināšanām, prasmēm,
iemaņām un attieksmēm profesionālās darbības jomā, kuras ir konkretizētas izglītības
standartos.
Manā izpratnē attiecības starp jēdziena profesionālā kompetence komponentiem
shematiski iespējams attēlot šādi (sk. 6.tabulu):
6.tabula
Profesionālās kompetences komponenti
Profesionālā kompetence = zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju
kopums, kas atspoguļo speciālista profesionālo kvalifikāciju un profesionālo statusu
Profesionālā kvalifikācija
Profesionāli praktiskā gatavība un
teorētiskā sagatavotība
Profesionālās darbības produktivitāte

Sociāli profesionālais statuss
Sociālais statuss sociālā sistēmā (aspekts vērsts
uz ārpusi)
Sociālais statuss (aspekts vērsts uz iekšpusi)

Profesionāli nozīmīgās personības īpatnības ( īpašības, spējas)
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Trenera profesionālā kompetence ir viņa rīcībā esošo profesionālās darbības
paņēmienu kopums, kas skar vairākas jomas, kuras savā starpā ir cieši saistītas:
 intelektuālo kompetenci;
 treniņa organizatorisko un vadīšanas kompetenci;
 komunikatīvo kompetenci;
 didaktiski metodisko kompetenci;
 vērtību (ētiskā, estētiskā, tiesiskā u.c. vērtību) kompetenci;
 audzinošo kompetenci;
 sociālo kompetenci;
 psiholoģisko, emocionālo kompetenci;
 profesionālo radošuma kompetenci;
 paškompetenci u.c..
Visas šīs kompetences kopumā veido trenera profesionālās vērtības, kas ir ļoti svarīgs
kompetences faktors un pamats to turpmākai attīstībai.
Jānorāda, ka funkcionālās prasmes parāda sporta speciālista – trenera zināšanas par
pedagoģiskās darbības paņēmieniem (Tillema, Kessels, Meijers, 2000), savukārt reflektīvās
prasmes izpaužas prasmē apzināti kontrolēt savas darbības rezultātus, personiskās attīstības un
sasnieguma līmeni, veicina personālo attīstību, profesionālo pilnveidi, kā arī veido individuālo
darba stilu (Knowles, Borrie, Telfer, 2005).
T.Koķe norāda, ka cilvēks visu mūžu mācās veidot savu pašpieredzi, kas veidojas
mūžilgas mācīšanās procesā. Refleksīvā pieeja paredz mācību rezultātus, kas pārsniedz
reprodukcēšanas līmeni: ierosme apgūtās mācību vielas tālākai pārdomāšanai, vajadzība pēc
papildu izziņas avotiem; aktīva izziņas darbība; kritiska apgūtā materiāla pārlūkošana; iekšēja
nepieciešamība personības pilnveidei; savas mācīšanās darbības analīze; zināšanu
strukturēšana; atziņu formulēšana vai pārdomāšana; jaunu ideju ģenerēšana (Koķe, 1999).
Komunikatīvā prasme ir spēja skaidri izklāstīt savas domas, analizēt, izteikt
spriedumus, veidot starppersonu attiecības.
Profesionālajā darbībā komunikatīvajām spējām ir svarīga nozīme saskarsmes procesā.
Saskarsmes procesā var izdalīt komunikācijas būtiskākos parametrus (intensitāti,
virzību, saturu, līdzekļus) un to atbilstību (Ābele, 2002):
- sporta veida darbības specifikai, komunikācijas un situācijas uzdevumiem;
- pedagoģiskajiem un audzinošajiem uzdevumiem;
- sportistu individuālajām īpašībām.
Trenera komunikācijas procesa organizēšanā svarīgi orientēties uz komandu līderiem un
atsevišķiem sportistiem.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, apkopotas zinātnieku dažādās kompetences izpratnes
(sk. 7.tabulu).
7.tabula
Zinātnieku atziņu apkopojums
Autors
Spencer, Spencer,
1993
Koķe, 1999
Škoļņikova,1999

Kompetences skaidrojums
Kompetenci definē kā „indivīda pamatraksturojumu, kas saistīts ar augstāko sasniegumu
darba situācijā”
Kompetenci saista ar spējām, pamatojoties uz zināšanām, izvēlēties situācijai, darbībai
atbilstošākos līdzekļus un adekvāti rīkoties. Viņa secina, ka kompetence ir mācīšanās
rezultāts
Uz kompetenci jāraugās kā uz darbības dispozīciju, konkrētā darbības situācijā norādot,
ka katram cilvēkam ir daudz resursu (zināšanas, pieredzes, praktiskās prasmes,
individuālās spējas un intereses), un šos resursus viņš izmanto darbībās, kas norit
konkrētā vidē
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7.tabulas turpinājums
Autors
Tiļļa, 2005
Rauhvargers,
2008
Зеер, 2006

Duffy, Petrovic,
Crespo, 2010
EKI mūžizglītībai
pieeja

Kompetences skaidrojums
Kompetence kā rezultāts izpaužas cilvēka darbības līmenī konkrētā situācijā
Kompetence ir zināšanas, prasmju un attieksmju kopums, kas kvalificē noteikta veida vai
līmeņa uzdevumu veikšanai
Kompetenci uztver kā zināšanu, prasmju, pieredzes izpausmi vērtību sistēmā, kura ietver
vērtību kopumu un ideālus. Viņa izpratnē parasti kompetences jēdziens sevī fiksē virzību
uz konkrētu profesionālo darbību
Kompetences jēdziens tiek saistīts arī ar profesionālās darbības jomu. Kompetence tiek
apskatīta kā spēju izpausme profesionālajā darbībā
Kompetence definēta kā pierādītu spēju izmantot zināšanas, prasmes un personiskās,
sociālās un/vai metodiskās spējas darba un mācību situācijās un profesionālajā un
personīgajā attīstībā. EKI kompetenci apraksta saistībā ar atbildību un autonomiju

Kompetences izpratnes tiek saistītas ar augstāko sasniegumu darba situācijā (Spencer,
Spencer, 1993), prasmēm, izvērtējot un analizējot, izvēloties un atbilstoši darbojoties jaunās
un nezināmās situācijās (Jorgensen citēts pēc Maslo, 2003), proti, kompetence kā mācīšanās
rezultāts (Koķe, 1999), kompetence kā rezultāts, kas izpaužas cilvēka darbības līmenī
konkrētā situācijā (Tiļļa, 2005), kompetence kā spēju izpausme profesionālā darbībā (Duffy,
2010) u.c., kā spēja izmantot zināšanas, prasmes un personiskās, sociālās un/vai metodiskās
spējas darba un mācību situācijās un profesionālajā un personīgajā attīstībā.
Tālākā pētījuma procesā, pētot profesionālās didaktiskās kompetences saturu,
kompetences izpratnes (Tiļļa, 2005; Duffy, 2010, Eiropas Kvalifikācijas ietvarstruktūras
mūžizglītībai pieeja) sniegtie definējumi palīdzēs analizēt treneru prasmju izpētes rezultātus,
mācīšanās uzdevumus dažādās mācīšanās situācijās un strukturēt treneru profesionālās
didaktiskās kompetences pilnveidi tālākizglītībā.
Zinātniskās literatūras analīze ļauj secināt, ka:
1. Kompetences jēdziena saturs vēl pilnībā nav atklāts. Visbiežāk tiek akcentēti šādi
profesionālās kompetences elementi: nepieciešamās profesionālās zināšanas; pieredze,
prasmes, iemaņas un attieksmes (zināšanas un pieredzi izmantot darbībā; atbildība attiecīgajā
darbības sfērā, kuru raksturo pienākuma apziņā un morālās normās balstīta attieksme pret
darbu, vadību, kolēģiem, sevi un citiem.
2. Analizējot atšķirību starp jēdzieniem profesionālā kvalifikācija un profesionālā
kompetence, secinu, ka profesionālā kvalifikācija attiecas uz sabiedrības pieprasījumu, tātad
uz ārēji noteiktām prasībām, kuras ir atspoguļotas profesiju standartos, bet profesionālā
kompetence attiecas uz pašu indivīdu (aplūkojama subjekta līmenī). Trenera profesionālā
kvalifikācija ir tieši mērāma un sertificējama, jo ir virzīta uz konkrētu ārējo prasību izpildi un
ir saistīta ar konkrētām nepieciešamām zināšanām un prasmēm sporta speciālista
profesionālās darbības jomā, kuras ir konkretizētas izglītības standartos.
3. Trenera profesionālā kompetence ir trenera rīcībā esošo profesionālās darbības paņēmienu
kopums, kas izpaužas darbības līmenī konkrētā situācijā, skarot vairākas jomas, kuras savā
starpā ir cieši saistītas:
 intelektuālo kompetenci;
 treniņa organizatorisko un vadīšanas kompetenci;
 komunikatīvo kompetenci;
 didaktiski metodisko kompetenci;
 vērtību (ētiskā, estētiskā, tiesiskā u.c. vērtību) kompetenci;
 audzinošo kompetenci;
 sociālo kompetenci;
 psiholoģisko, emocionālo kompetenci;
 profesionālo radošuma kompetenci;
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paškompetenci u.c.
Turpmākā pētījuma procesā tiks skatīta treneru profesionālās darbības sfēra, izpētot
profesionālās didaktiskās kompetences saturu, pamatojot profesionālās kompetences
didaktiskās darbības, kas treneru profesionālajā darbībā izvērtējamas mācīšanās situācijās.
1.2.2. Profesionālās didaktiskās kompetences saturs

-

-

Jau 18.gadsimta deviņdesmitajos gados Eiropas sporta zinātnes, izglītības un
nodarbinātības tīkls izveidoja ES 5 līmeņu struktūru treneru kvalifikāciju atzīšanai.
Šī struktūra, kas izveidota sadarbības procesā starp universitāšu un ārpus universitāšu
organizācijām, kļuva par norādes punktu treneru kvalifikāciju izveidei vairākās Eiropas valstīs
(Petry, Froberg, Madella, Tokarski, 2008).
Piecu līmeņu struktūra primāri bāzējās uz trešā līdz piektajam līmenim un nodrošināja
svarīgu izejas punktu, līdz ar kuru radās vispārēja trenēšanas valoda un virziens Eiropas
Savienībā.
AEHESIS projekta ietvaros (apkopota 34 valstu pieredze) ir izveidotas visu līmeņu
treneriem nepieciešamās kompetences, lai organizētu, vadītu un izvērtētu treniņus un
sacensības.
Arī vairāku zinātnieku pētījumos, kuros tiek analizētas treneru profesionālās darbības,
kas ietver profesionālās kompetences saturu, tiek akcentēts, ka trenera specifiskās prasmes
sastāv no trim svarīgiem elementiem (Lyle, 2007; Gilbert, Cōté, Mallet, 2006; Haag, Haag,
2003; Abraham, 2006). Tā ir:
1) plānošana, kas paredz izstrādāt īstermiņa un ilgtermiņa apmācību programmas, lai
palīdzētu sportistam sasniegt savus mērķus;
2) vadīšana, kas ietver treniņa nodarbību vadīšanu;
3) izvērtēšana, kas paredz treniņu programmu un sportista attīstības novērtēšanu.
Zinātnieki atzīmē, ka šī procesa atbalstam, treneriem jāattīsta savas zināšanas un
praktiskās trenēšanas iemaņas, tāpēc būtiski profesionālā darbībā ietvert trenera filozofiju,
trenēšanas stilus, mācību metodes.
AEHESIS projektā tika izstrādātas:
EU 5 līmeņu struktūras treneru kompetences un kvalifikācijas atzīšanas apskatei;
Treneru kvalifikācijas izveides struktūra;
Mācību programmu uzmetums treneru izglītībai četros līmeņos un divās standarta
profesijās (uz nodarbošanos ar sportu orientētu cilvēku treneris un uz sasniegumiem
orientētu sportistu treneris);
Mācību programmu modelis, lai vadītu treneru kvalifikācijas attīstību augstākajā izglītībā;
Svarīgākie norādījumi universitātes un ne universitātes sektora treneru kvalifikācijas
atzīšanai;
Daudzfunkcionālu aģentūru sanāksme treneru kompetences un kvalifikācijas atzīšanai, to
adaptējot pēdējā projekta sanāksmē Rio Maiorā, Portugālē, 2007.gada 22.septembrī.
Jāatzīmē, ka pieci līmeņi nodrošināja pakāpenisku attīstības ceļu - no iesācēja trenera
(1. līmenis) līdz vadošajam trenerim (5.līmenis), atspoguļojot trenera iegūto kvalifikāciju
(Haskins, 2010; Nelson, Cushion, Potrac, 2006; Mallett, 2007).
5 līmeņu struktūras svarīgākie principi ir:
1) treneru izglītošanās;
2) kompetence;
3) trenēšanas process;
4) mācību veidi;
5) atlētu (uz sasniegumiem orientēto) un sporta personu (uz dalību orientēto) attīstība;
6) trenēšanas konteksts;
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7) kvalitātes garantijas sistēmas;
8) treneru kvalifikācijas atzīšana(Review of the EU 5-level structure for the recognition of
coaching qualifications, 2007).
Šīs struktūras nozīme ir skaidrā sistēma, kas informē un virza uz treneru kvalifikācijas
atzīšanu ES un sportā.
Jānorāda, ka Eiropā sporta izglītības darba tirgu raksturo:
- piešķirto kvalifikāciju daudzveidība;
- sporta speciālistu mobilitāte;
- ierobežotā karjeras izaugsme izvēlētajā profesijā;
- sporta sektorā iesaistīto lielais brīvprātīgo skaits;
- pieņemot darbā sporta speciālistu, tiek izvērtētas iegūtās kompetences, ne tikai formālās
izglītības dokuments (Petry, Froberg, Madella, Tokarski, 2008).
AEHESIS projekta ietvaros ir izstrādāta treneru lomu kvalifikācija (Haag, Haag,
2003) kurā izdalītas četras treneru grupas: trenera palīgs, treneris, vecākais treneris un
vadošais treneris (sk.8.tabulu).
8.tabula
Treneru lomu klasifikācija (Haag, Haag, 2003)
Nosaukumi
Trenera palīgs

Treneris
Vecākais treneris
Vadošais treneris

Trenera lomu apraksti
Palīdz trenerim ar augstāku kvalifikāciju treniņa atsevišķu daļu vadīšanā
parasti trenera uzraudzībā, vada treniņus tiešā augstākās kvalifikācijas
speciālista vadībā vai izmantojot minētā speciālista palīdzību. Apgūst un
praktizē trenera pamatkompetences
Gatavojas, vada treniņus, kā arī analizē tos. Apguvis un uzskatāmi
demonstrē trenera pamatkompetences
Plāno, vada un analizē treniņus viena gada perspektīvā. Apguvis un
uzskatāmi demonstrē augstas kvalifikācijas trenera kompetences
Plāno, īsteno, analizē un uzlabo treniņu programmas daudzgadu perspektīvā.
Apguvis un uzskatāmi demonstrē izcilas progresīva trenera kompetences,
ievieš inovācijas un ir izteikts līderis
Uz nodarbošanos ar sportu orientētu cilvēku treneri
Uz sasniegumiem orientētu sportistu treneris

Treneru lomu aprakstos norādīts profesionālās darbības saturs, kas raksturo katra
līmeņa trenera profesionālo jomu, kā arī divās standarta profesijās:
- uz nodarbošanos ar sportu orientētu cilvēku treneris;
- uz sasniegumiem orientētu sportistu treneris (Review of the EU 5-level structure for the
recognition of coaching qualifications, 2007).
Pētnieki (Bales, 2007; Duffy, 2008) treneru kompetences un kvalifikācijas sistēmu
detalizēti parāda 4 līmeņos, akcentējot nozīmīgākos atslēgas vārdus, darba uzdevumus,
kompetenci un veicamās aktivitātes, kas realizējami katra līmeņa trenera profesionālajā
darbībā (sk. 9.tabulu).
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9.tabula
Treneru kompetences un kvalifikācijas sistēma (Duffy, 2008)
Atslēgas vārdi
Līmenis/loma
Palīdzēt
Plānot
Organizē
Izvērtēt
Vadīt
Dot padomus
Koordinēt
Pārskatīt

1.līmenis:
trenera palīgs
x
(x)
(x)
(x)

2.līmenis:
treneris
x
x
x
x
x
(x)
(x)

Pētīt/Ieviest jaunināj.

Stratēģiski plānot
Uzdevumi

3.līmenis:
vecākais treneris
x
x
x
x
x
x
x
x
(x)
(x)
Plāno, ievieš un
pārskata trenēšanu,
nodarbības viena
gada perspektīvā

Palīdz vadīt
treniņu nodarbības
tiešā augstākās
kvalifikācijas
speciālista vadībā,
vai izmantojot
minētā speciālista
palīdzību.
Praktizē trenera
pamatkompetences

Gatavo, vada un
izvērtē treniņa
nodarbības

Trenera
pamatkompetences

Progresīva trenera
kompetence

Aktivitātes

Palīdz augstākas
kvalifikācijas
trenerim atsevišķu
treniņa daļu
vadīšanā, parasti
trenera uzraudzībā.
Izvērtē tās.
Organizē
aparatūras un
aprīkojuma
sagatavošanu

Plāno treniņu
nodarbības, ņemot
vērā dalībnieku
vajadzības ;
Organizē un vada
drošas un efektīvas
treniņu nodarbības

Treniņš

Trenera uzraudzībā
organizē drošas
sacensības, vada
un izvērtē
trenēšanu

Plāno un organizē
drošas sacensības,
saskaņojot to ar
dalībnieku vajadzībām

Sacensības

Nav lomas

Plāno un organizē
drošas sacensības,
saskaņojot to ar
dalībnieku vajadzībām

Plāno treniņu
nodarbības un viena
gada perspektīvos
plānus, ņemot vērā
dalībnieku vajadzības
;
Organizē un vada
drošu un efektīvu
treniņa nodarbību un
realizē sezonas
plānus ; Izvērtē
treniņu nodarbības un
sezonas plānus
Plāno un organizē
drošas treniņu
nodarbības un viena
gada perspektīvā
treniņa plānus,
ievērojot dalībnieku
vajadzības, vada un
pārskata treniņa
procesu atbilstoši
viena gada
perspektīvajam
treniņu plānam
Plāno un organizē
drošas sacensības un
viena gada
perspektīvā sacensību
plānus, ievērojot
dalībnieku
vajadzības, vada un
izvērtē sacensību
darbību atbilstoši
viena gada
perspektīvajam
sacensību plānam

Kompetence
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4.līmenis: vadošais
treneris
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Plāno, ievieš, analizē un
uzlabo/ pilnveido treniņu
programmas daudzgadu
perspektīvā

Progresīva trenera
kompetence, ievieš
inovācijas un ir izteikts
līderis
Plāno treniņu nodarbības,
treniņu programmas
viena gada un daudzgadu
perspektīvā, ņemot vērā
dalībnieku vajadzības.
Organizē un uztur drošas
un efektīvas treniņu
nodarbības, sezonālos un
daudzgadēji sezonālos
plānus. Pārskata treniņu
nodarbību, sezonas un
daudzgadējo sezonu
plānus
Plāno un organizē drošas
treniņu programmas viena
gada un daudzgadu
perspektīvos plānus,
ņemot vērā dalībnieku
vajadzības. Vada un
izvērtē trenēšanu
sacensībās kā daļu no
viena gada un daudzgadu
perspektīvā sacensību
plāna
Plāno un organizē drošas
sacensības, treniņu
programmas viena gada
un daudzgadu
perspektīvos plānus,
ņemot vērā dalībnieku
vajadzības. Vada un
pārskata trenēšanu
sacensībām kā daļu no
viena gada un daudzgadu
perspektīvā sacensību
plāna

9.tabulas turpinājums
Atslēgas vārdi
Līmenis/loma

1.līmenis:
trenera palīgs

Pārvaldīšana

Palīdz dalībnieku
izglītošanā

2.līmenis:
treneris
Koordinē sportistu
attīstību, vadot
sistematizētas treneru
nodarbības un
sacensības

3.līmenis:
vecākais treneris

4.līmenis:
vadošais treneris

Plāno, organizē un
izskata dalībnieku
karjeras izaugsmes
iespējas; citu treneru,
sporta zinātnes
ekspertu un pārējo
koordinēšana

Plāno, organizē un
izskata dalībnieku
karjeras izaugsmes
iespējas; citu treneru,
sporta zinātnes ekspertu
un pārējo koordinēšana
plašākā organizācijā

Pēc AEHNESIS projekta ietvaros izstrādātās treneru lomu klasifikācijas, kas veido
priekšstatu par treneru veicamajām profesionālajām darbībām, jāakcentē izveidotā treneru
kompetences un kvalifikācijas sistēma, kas parāda katra līmeņa trenera veicamos uzdevumus,
nepieciešamo profesionālo kompetenci (Bales, 2007; Duffy, 2008). Pamatojoties uz treneru
kompetences un kvalifikācijas sistēmu, var strukturēt katra līmeņa trenera mācīšanās
uzdevumus, profesionālās didaktiskās kompetences pilnveidei.
Kā norāda pētnieki (Bales, 2007; Duffy, 2008; Demers, 2006), katrai treneru grupai
raksturīgs savs profesionālās kompetences saturs.
Trenera palīgs/māceklis spēj lietot pamata prasmes, lai izpildītu vienkāršus
uzdevumus. Treniņa procesā netiek lietota plānošanas prasme. Savukārt organizēšanas
kompetence izpaužas augstāk kvalificēta trenera uzraudzībā.
Trenera palīgs spēj:
 organizēt sportistus, sagādāt aprīkojumu un telpas, kas nepieciešamas treniņu
nodarbībām, nodrošinot drošu vidi;
 vadīt sportistu treniņu, nodrošinot drošu vidi trenera uzraudzībā;
 vērtēt sportistu treniņus trenera uzraudzībā;
Treneris spēj izmantot plašu apjomu specifisku un praktisku prasmju, lai izpildītu
uzdevumus pēc paša ieskatiem, izvēloties un regulējot metodes un līdzekļus. Viņš var
novērtēt dažādas pieejas uzdevumiem un to iznākumu ar nosacījumu, ka tiek lietota
stratēģiska pieeja.
Treneris spēj plānot treniņu nodarbības (tehniski un taktiski), balstoties uz sportista raksturu,
disciplīnas nepieciešamību un sporta zinātnes principiem, kā arī palīdzēt pieredzējušiem un
kvalificētākiem treneriem izveidot ikgadējus treniņu plānus.
Treneris spēj:
 organizēt sportistus, sagādāt aprīkojumu un telpas, kas nepieciešamas treniņu
nodarbībām, nodrošinot drošu vidi;
 vadīt sportistu treniņus, nodrošinot drošu vidi;
 treneris spēj izvērtēt treniņa procesu.
Vecākais treneris spēj izveidot stratēģiskas un radošas atbildes, meklējot risinājumus
problēmām, ieviešot jaunas metodes un meistarīgi rīkojoties ar līdzekļiem savā specifiskajā
jomā. Treneris var nodot teorētiskās un praktiskās zināšanas problēmu risināšanai, kā arī
izdomāt argumentus, lai atrisinātu problēmu.
Vecākais treneris spēj veidot treniņu nodarbību plānus (tehniskus, taktiskus, fiziskus
un garīgus) un ikgadējus treniņu plānus (pārsvarā tehniskus un taktiskus), balstoties uz
sportista raksturu, disciplīnas nepieciešamību un sporta zinātnes principiem, kā arī palīdzēt
pieredzējušiem un kvalificētākiem treneriem izveidot daudzgadējus treniņu plānus.
Treneris spēj:
 organizēt sportistus, sagādāt aprīkojumu un telpas, kas nepieciešamas treniņu
nodarbībām, nodrošinot drošu vidi;
 vadīt sportistu treniņu, nodrošinot drošu vidi;
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vērtēt sportistu treniņu.
Vadošais treneris spēj diagnosticēt problēmas, apvienojot jaunu nozaru zināšanas, un
izdarīt spriedumus arī tad, ja informācijas apjoms ir nepietiekams. Viņš var izveidot jaunas
iemaņas, parādoties neparedzētām kompetencēm un tehnikām, var izpētīt, aptvert, plānot,
īstenot, kā arī pielāgoties projektiem, kas vada uz jaunām zināšanām un procesuāliem
risinājumiem.
Vadošais treneris spēj:
 veidot treniņu nodarbību plānus(tehniskus, taktiskus, fiziskus un garīgus) un
ikgadējus, kā arī daudzgadējus treniņu plānus (tehniskus, taktiskus, fiziskus un
garīgus), balstoties uz sportista raksturu, disciplīnas nepieciešamību un sporta zinātnes
principiem;
 organizēt sportistus, sagādāt aprīkojumu un telpas, kas nepieciešamas treniņu
nodarbībām, nodrošinot drošu vidi.
 vadīt sportistu treniņu, nodrošinot drošu vidi;
 vērtēt sportistu treniņu (Duffy; 2008; Bales, 2007; Demers, 2006).
Pamatojoties uz treneru kompetences un kvalifikācijas strukturēšanas teoriju (Bales,
2007; Duffy, 2008), pētot treneru profesionālās aktivitātes tālākizglītības procesā, tiks
analizētas profesionālās didaktiskās kompetences, kas nepieciešamas trenera profesionālajā
darbībā, lai kvalitatīvi veiktu savus tiešos pienākumus.
Raksturojot treneru profesionālās darbības (kompetences), vairāki autori (Lyle, 2007;
Cōté, Young, North, Duffy, 2007) norāda uz vispārējām pedagoģiskajām prasmēm, kas ietver
teorētisko gatavību un praktisko gatavību. Trenera teorētiskā gatavība izpaužas analītiskās,
prognozējošās, projektējošās un refleksīvās jomās, savukārt praktiskā gatavība izpaužas
organizatoriskās prasmēs, kuras iedalītas - mobilizējošās, informatīvās, attīstošās,
orientējošās, kā arī komunikatīvās prasmes.
Pētniece O.S. Korņeva norādot uz speciālajām prasmēm, akcentē diagnosticējošās,
komunikatīvās, didaktiskās, prognostiskās, transformatīvās, audzinošās un sociālās darbības.
Trenera zināšanas raksturojas ar personības gatavību, vērtību orientāciju, pieredzi un
praktiskajām iemaņām.
Tālākā promocijas darba aprakstā tiks akcentētas profesionālās didaktiskās darbības
V.Slasteņins un M.Viļenskis (Сластёнин, Виленский,1985) trenerim nepieciešamās
spējas ir iedalījuši šādās grupās:
1. Psiholoģiskā gatavība, kuras pamatā ir sengrieķu filozofu tēze; „Tikai personība var
izaudzināt personību”, kas raksturojama kā cilvēka motivācija pār vispārcilvēcisko attieksmi.
Treneris to veic ar noteiktas struktūras darbības nepārtrauktu, sistemātisku izpildi, gaidāmo
audzēkņu izturēšanas un reakcijas veidu, un augstāko rezultātu sasniegšanas nepieciešamību.
2. Zinātniski teorētiskā gatavība - trenera kultūras līmenim jāsaskan ar atbilstošām
zināšanām un savas specialitātes pārliecību. Trenerim jāapgūst pedagoģiskās domāšanas
veids, jo treniņa process ir attieksmju, saskarsmes un mācīšanas vienotība.
3. Praktiskā gatavība - trenerim jāspēj saviem audzēkņiem visu nodemonstrēt. To
parasti parāda jaunākās paaudzes audzēkņiem.
4. Fiziskā gatavība - labas sportiskās spējas, ievērojot veselīgu dzīves veidu, un
paraugs saviem audzēkņiem. Veselības stāvokļa nepārtraukta kontrole (cieša trenera un
audzēkņa mijiedarbība).
Trenerim jābūt apveltītam ar tādām īpašībām kā principialitāte, prasme novērtēt reālo
situāciju, spēja izlemt un rīkoties, stingrība prasībās, pacietība, iniacitīva, jaunrades spējas,
sadarbības prasmes (kolektīvu, vecākiem, skolu un sporta vadītājiem).
Tikai tādā gadījumā speciālista vadošās darbības procesā rodas pašpilnveidošanās
priekšnosacījumi iekšējo pretrunu veidā, kuru atrisināšanas rezultāts ir mērķtiecīgs paša
personības un profesionālo iespēju attīstības process.
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Latvijā Sporta speciālistu/ treneru pamatprasības (kur atspoguļots profesionālās
kompetences saturs) nosaka profesijas standarts, kas ir profesionālās izglītības reglamentējošs
pamatdokuments, kur ietvertas attiecīgās specifiskās prasmes, kas nepieciešamas profesionālo
uzdevumu veikšanai profesijā. Profesijas standarts tiek izstrādāts, pamatojoties uz Ministru
Kabineta (MK) noteikumiem, ko nosaka speciāli likumi. Treneriem ir divi atšķirīgi profesiju
standarti: profesija - Sporta treneris (kvalifikācijas līmenis - 4) un Vecākais sporta veida
treneris (kvalifikācijas līmenis - 5), kuros ir norādītas treneriem nepieciešamās profesionālās
kompetences darbības veikšanai. Kvalifikācijas prasības treneriem ir balstītas uz
normatīvajiem dokumentiem un MK noteikumiem "Noteikumi par sporta speciālistu
sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām" (MK noteikumi Nr.77).
Sporta trenera profesijas standartā norādītas trenera profesijas profesionālās darbības.
Savukārt profesijas standartā Vecākais sporta veida treneris norādītas profesionālā
darbības, kas saistītas ar sporta nodarbību programmu īstenošanu atbilstoši valsts izglītības
standartiem, nodrošinot pozitīvu un atbilstošu saskarsmi audzēkņu prasmju un iemaņu
apguvei konkrētā sporta veidā vai profesijā
Sporta trenera un vecākā sporta veida trenera profesionālajā darbībā nepieciešamās
prasmes salīdzinošā aspektā ietvertas 10.tabulā.
10. tabula
Trenera profesionālajā darbībā nepieciešamās prasmes
(pielāgots pēc Profesijas standarta Sporta treneris un Vecākais sporta treneris)
Prasmes

Kopīgās
nozares
prasmes

Specifiskās
profesijas
prasmes

Sporta treneris

Vecākais sporta treneris

- Prasme noteikt, izvēlēties un atbilstoši realizēt
sporta vispārējos un konkrētos mērķus un
uzdevumus;
- Prasme noteikt treniņu procesa vispārējos un
speciālos mērķus;
- Prasme izvēlēties un lietot atbilstošas treniņu
metodes;
- Prasme novērtēt audzēkņu fizisko un
funkcionālo stāvokli;
- Prasme analizēt un izvērtēt treniņu procesu;
- Prasme organizēt audzēkņus treniņu procesam;
- Prasme organizēt drošu treniņu un sacensību
vidi

- Mācību procesā lietot pedagoģijas teoriju;
- Mācību procesā izmantot vienotu starppriekšmetu pieeju, norādot
uz sava mācāmā priekšmeta saistību ar citiem mācību
priekšmetiem;
- Prasme plānot savu un audzēkņu darbu;
- Prasme noteikt, izvēlēties un atbilstoši realizēt sporta vispārējos
un konkrētos mērķus un uzdevumus;
- Mācību procesā izmantot informācijas tehnoloģijas;
- Veidot mācību metodiskos materiālus;
- Prasme izvēlēties un lietot atbilstošas treniņa metodes;
- Prasmes novērtēt audzēkņu fizisko un funkcionālo stāvokli;
- Prasme analizēt un izvērtēt treniņu procesu;
- Prasme organizēt audzēkņus treniņu procesam;
- Prasme organizēt drošu treniņu un sacensību vidi;
- Sagatavot izglītojamos patstāvīgai dzīvei demokrātiskā sabiedrībā
- Apzināt darba tirgus prasības noteiktajā profesijā un prasīt tās
saistību ar mācību procesu;
- Sadarboties ar darba devējiem profesionālajā jomā;
- Izstrādāt priekšmeta programmas;
- Formulēt konkrētos mācību mērķus, balstoties uz izglītības
programmas mērķiem un darba tirgus prasībām;
- Prasme audzēkņu spējām noteikt slodžu apjomus un intensitāti;
- Prasme veikt visa veida kontroli, traumu profilaksi, sniegt pirmo
palīdzību, fizisko un psihisko rehabilitāciju;
- Prasme radoši apvienot un lietot visas iegūtās zināšanas, prasmes
un iemaņas;
- Prasme orientēties un darboties nestandarta situācijās un
apstākļos;
- Plānot, organizēt un izvērtēt mācīšanu un mācīšanos;
- Izvēlēties mācību mērķiem atbilstošas mācību metodes;
- Prasme veidot sporta personību;
- Prasme vadīt kolektīvu, komandu u. tml.
- Veidot motivējošu un personību veidojošu mācību vidi;
- Saistīt mācību procesa teorētisko un praktisko daļu, teoriju ar
praktisko darbību nozarē;
- Analizēt un izvērtēt izglītojamo (pusaudžu un pieaugušo)
individuālās īpatnības un spējas;
- Prasmes, zināšanas un iemaņas savā sporta veidā

- Prasme atbilstoši audzēkņu spējām noteikt
slodžu apjomus un intensitāti;
-Prasme veikt visa veida kontroli, traumu
profilaksi, sniegt pirmo palīdzību, fizisko un
psihisko rehabilitāciju;
- Prasme radoši apvienot un lietot visas iegūtās
zināšanas, prasmes un iemaņas;
-Prasme orientēties un darboties nestandarta
situācijās un apstākļos;
-Prasme veidot sporta personību;
-Prasme vadīt kolektīvu, komandu u.tml.
-Prasme un iemaņas saskarsmē ar cilvēkiem;
-Prasmes, zināšanas un iemaņas savā sporta veidā
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10.tabulas turpinājums
Prasmes

Vispārējās
prasmes/
spējas

Vecākais sporta treneris

Sporta treneris
-Prasme īstenot treniņu programmas, plānus
u.tml.
-Prasme pilnveidot savu meistarību.
-Prasme ievērot trenera profesionālās ētikas
normas.
-Prasme ievērot sporta ētikas kodeksu.
-Prasme ievērot Antidopinga konvenciju.
-Prasme ievērot spēkā esošos tiesību aktus,
augstāk stāvošo organizāciju rīkojumus un citus
normatīvos aktus

- Komunikatīvās spējas;
- Prasme īstenot treniņu programmas, plānus u. tml.;
- Prasme motivēt un ieinteresēt audzēkņus sporta veida treniņu
darbā;
- Lietot informācijas meklēšanas un atlases tehnoloģijas;
- Prasme pilnveidot savu meistarību;
- Prasme ievērot sporta ētikas kodeksu;
- Prasme ievērot Antidopinga konvenciju;
- Prasme sadarboties ar vecākiem un sabiedrību;
- Prasmes un iemaņas saskarsmē ar cilvēkiem;
- Prasme sniegt mutisku un rakstisku informāciju;
- Spēt argumentēt savu viedokli

Treneru profesionālās darbības (kompetences) saturā redzamas nelielas atšķirības.
Sporta trenerim ir jānodrošina sporta treniņu process atbilstoši sporta treniņu mērķiem.
Viņa pienākumos ietilpst veidot un īstenot savam sporta veidam atbilstošu darbību
pedagoģiskajā un projektēšanas jomā, kā arī organizatoriskajā, konstruēšanas, komunikatīvajā
sfērā. Sporta trenerim jāpiemīt didaktiskajām (Mara, Mara, 2011), organizatoriskajām,
perceptīvajām, oratora u.tml. spējām un iemaņām plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt treniņa
darbu. Viņu uzdevumos ietilpst pārzināt sporta sistēmas reglamentējošos normatīvos aktus un
dokumentus: kā, piemēram, pārzināt sporta mācību treniņa saturu; prast patstāvīgi izveidot
programmas un to saturu (Profesijas standarts Sporta treneris).
Kas attiecas uz profesionālo kompetences pilnveidi, tai jānotiek radoši, apvienojot un
lietojot visas iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas; sadarbojoties ar dažāda vecuma,
dzimuma, fiziskās sagatavotības un sportiskās meistarības kontingentu; veicot un pilnveidojot
savas trenera darbības objektīvu analīzi un vērtējumu; sistemātiski paaugstinot savu trenera
darbības profesionālo meistarību. Sporta trenerim darba procesā jāprot lietot zināšanas
dažādās zinātnes nozarēs un sporta nozarēs, un izvēlētajā sporta veidā. Sporta trenerim
jāizprot arī citi sporta veidi un higiēna.
Savukārt, Vecākā sporta veida trenera pienākumos ietilpst:
1. Plānot un īstenot profesionālā līmenī savam sporta veidam atbilstošu programmu.
 Veikt dažāda kontingenta mācību treniņu procesa un pasākumu perspektīvo, kārtējo un
operatīvo plānošanu.
 Pamatojoties uz trenētības līmeņa individuālajām īpatnībām un trenētības stāvokļa
dinamiku, izvēlēties adekvātas metodes un nodarbību formas atbilstoši mūsdienu
tendencēm un prasībām sportā.
 Noteikt sporta vispārējos un konkrētos mērķus un uzdevumus, orientējoties uz
harmoniskas personības attīstīšanu un augstvērtīgiem sporta sasniegumiem.
 Izstrādāt, sastādīt un uzglabāt mācību treniņu procesa visa veida plānus, sacensību un
citu sporta pasākumu kalendāros plānus, finanšu un atskaišu dokumentāciju, kas
saistīta ar sporta darbību.
 Modulēt audzēkņu un komandu emocionālo stāvokli, uzmanības līmeni, fiziskā,
psihiskā un garīgā noguruma pakāpi.
2. Organizēt un vadīt treniņu nodarbības, sacensības un citas ar sportu saistītus
pasākumus.
 Praktiskajā darbā palielināt fiziskās un garīgās attīstības un kustību iemaņas, sporta
veidošanās un pilnveidošanās dzimuma un vecuma īpatnības un likumsakarības
atbilstoši izvēlētajam veidam.
 Pārzināt pedagoģisko un medicīniski bioloģisko zinātņu saturu, kas integrētos sporta
zinātnes kopumā.
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Orientēties sporta vadības, federāciju pārvaldes, federācijas un citās ar sportu saistītās
struktūrās.
Atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem izvēlēties adekvātas vadības,
organizēšanas, sporta un treniņu metodes un paņēmienus.
Sportista pedagoģisko kontroli, traumu profilaksi, drošības tehnikas pasākumus, sniegt
pirmo palīdzību, fizisko un psihisko rehabilitāciju.
3. Veidot, vadīt un motivēt savam sporta veidam atbilstošu koncepciju, programmas

u.tml.
 Veidot pozitīvu un aktīvu attieksmi pret sporta un fiziskajām aktivitātēm.
 Īstenot modernas, mūsdienu prasībām atbilstošas sporta zinātnes un prakses vērtības,
principus, pārliecības, augstvērtīgas sporta prakses tendences.
 Noteikt audzēkņu fiziskās sagatavotības, fizisko darbaspēju, tehniskās meistarības un
cita veida attīstības līmeņus.
 Pārzināt un prast pastāvīgi izveidot sporta mācību – treniņu programmu saturu.
 Radīt labvēlīgu atmosfēru audzēkņu un komandas attiecībās.
 Ievērot sporta pedagoģisko morāli ar audzēkņiem, komandu un sporta sabiedrību
kopumā.
4. Novērtēt audzēkņu un savu profesionālo darbību.
 Vērtēt audzēkņu mācību – treniņu sasniegumus.
 Vērtēt sasniegumu dinamiku.
 Veidot un attīstīt audzēkņa pašvērtējuma prasmes.
 Vērtēt audzēkņa personības izaugsmi.
 Veikt un pilnveidot objektīvu savas trenera darbības analīzi un vērtējumu.
 Analizēt izvēlēto mācību metožu līdzekļu un formu atbilstību audzēkņu spējām un
izglītības mērķiem.
 Analizēt un pilnveidot spēju radoši apvienot un lietot visas iegūtās zināšanas, prasmes
un iemaņas.
 Analizēt un pilnveidot spēju sadarboties ar dažāda vecuma, dzimuma, fiziskās
sagatavotības un sportiskās meistarības kontingentu.
 Vērtēt un sistemātiski paaugstināt savu trenera darbības profesionālo meistarību
(Profesijas standarts „Vecākais sporta veida treneris”).
Vecākajam sporta veida trenerim nepieciešama augstākā sporta pedagoģiskā izglītība
specialitātē (konkrētā sporta veidā / Izglītības likuma 48. pants/ un MK noteikumi Nr.593,
Rīga 2003.gada 28.oktobrī, III nod., 16. pants). Būtiska ir prasība, kas saistīta ar treniņu darbu
un organizatorisko darbību, plānošanu, kontroli, uzskaiti, kā arī gatavība nepārtraukt
izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un aktualitātēm profesijā
Eiropas izglītības telpā.
Vairāki zinātnieki pētījuši un formulējuši sporta speciālista/ trenera profesionālo
darbību (Santos, Mesquita, Graca, Rosado, 2010; Хазова, 2010), pēc kuru atziņām veidots
sekojošs profesionālās kompetences saturs, izdalot vispārpedagoģiskās, vispārpsiholoģiskās,
vispārteorētiskās, zinātniskās, treneru profesionālās darbības speciālās kompetences.
Analizējot treneru zināšanas un prasmes (Santos, Mesquita, Graca, Rosado, 2010),
izdalītas vairākas zinātnes kompetences jomas (Хазова, 2010), kas raksturo treneru
profesionālās kompetences saturu (vispārpedagoģiskās, vispārpsiholoģiskās, vispārteorētiskās,
projektējošās, speciālās, radošās un vadīšanas kompetences). Tās ir šādas:
Vispārpedagoģiskās (didaktiskie pamati) kompetences: principi, likumi, mērķi,
saturs, mācīšanās metodes, mācību metodes, izglītības pieejas un tehnoloģijas.
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Zināšanas didaktikas pamatos (mācīšanās teorijas): mācīšanās pamata instrumenti principi un likumi, metodes un mācību formas, izglītības satura prasības, spēja sasaistīt
didaktisko mērķi ar līdzekļiem un mācīšanās metodēm;
Zināšanas sporta izglītības teorijas jomā: izglītības veidu mācīšanās mehānismi un
principi, līdzekļi un metodes, spēja noteikt izglītības mērķus, izvēlēties piemērotas metodes to
risināšanai; izmantot apgūtos sporta veida tehnikas didaktikas pamatus sporta teorijas jomā un
sporta veida didaktikas konceptuālos sasniegumus savā profesionālajā darbībā.
Pamatzināšanas par pedagoģiskajām pieejām, izglītības un mācīšanās metodēm un
paņēmieniem, spēja tās īstenot izglītības un sporta pasākumos, proti:
- spēj stratēģiski un analītiski formulēt treniņu didaktikas pamatus, komunicēt par tiem
dažādās sporta dzīves situācijās;
- spēj iegūt, atlasīt un apstrādāt informāciju un izmantot jaunākos pētījumus;
- spēj analizēt mācību situācijas, noteikt to cēloņus un risinājumus;
- spēj vadīt pedagoģisko procesu (izglītība, mācības un pašmācība, attīstība un sevis
attīstīšana).
Vispārpsiholoģiskās zinātņu kompetences jomas: psiholoģija, darba psiholoģija,
sporta psiholoģija, komunikācija.
Zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, anatomijā, vispārējā un sporta fizioloģijā,
sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā un sporta veidā, kas ļautu sporta speciālistam veikt
darbu.
Vispārējās zināšanas jomas: psiholoģija, tiesību aktu cilvēktiesību attīstība, radošās
darbības, identitāte, spēja izvēlēties psiholoģisko metožu ietekmi uz audzēkni atbilstoši
pedagoģiska rakstura situācijai.
Zināšanas un prasmes profesionālā jomā, izglītības darbības motivācijas, spēja radīt
situācijas.
Zināšanas par psiholoģijas komunikāciju, spēja organizēt pedagoģisko mijiedarbību,
spēja radīt labvēlīgu psiholoģisko klimatu.
Vispārteorētiskās (tiesību pamatu, socioloģisko, ekonomisko un vadības) zinātnes
jomas kompetences:
 zināšanas par pamatjēdzieniem izglītības teorijā, filozofijā, izpratne par sporta
izglītību un sporta vietu pasaulē un Latvijā, to saikne ar citām kultūras formām;
 zināšanas par Latvijas un ārzemju sporta sistēmām un sporta vēsturiskajām dinamikas
īpatnībām un to attiecībām un mijiedarbību, spēju identificēt un analizēt sociālās un
kultūras tendences un attīstības problēmas. Orientēšanās uz sociāli ekonomisko
attīstību, sporta tendencēm, pārvaldības nozari, tās finansēšanu (un citu resursu
atbalsts), spēja formulēt un analizēt pašreizējās problēmas un risinājumus;
 zināšanas par sporta jomu un sporta pasākumu juridisko pusi, darba ņēmēja tiesības
un pienākumi.
Projektējošā, zinātniskā kompetence
Zināšanas par galvenajām mūsdienu sporta jomām un sporta pasākumiem, spēju
identificēt to attiecības, noteikt vajadzīgo zināšanu un prasmju efektīvu ieviešanu;
Izpratne par profesionālu speciālistu kopīgajiem mērķiem un uzdevumiem, konkrētu
līdzekļu un metožu risinājumiem, profesionālo pašattīstību, proti:
- spēj identificēt un analizēt pedagoģiskās problēmas, piedalīties diskusijā un lēmumu
pieņemšanā.
Zināšanas par mūsdienu stratēģiju un taktiku izmantot datoru tehnoloģijas, spēja lietot
zināšanas un prasmes praktiskajā darbā, proti:
- spēja sporta projektu aktivitāšu jomā, izstrādājot novatoriskus projektus un vadību.
Zināšanas par medicīniski bioloģiskiem principiem fiziskās izglītības un sporta
aktivitātēs, zināšanas par fiziskās rehabilitācijas un pirmās palīdzības pamatiem.
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Speciālās / specifiskās kompetences
Orientācija: virzīt audzēkņu vērtīborientāciju, respektējot morālās un sociālās vērtības,
uzvedības un darbības (ieskaitot sporta uzvedību), audzēkņu morālās vērtības attieksmes
veidošanos un to perspektīvu, stabilu interesi apgūt darbības un profesionālo darbību
(profesionālā apmācība), kas atbilst audzēkņa spējām, organizējot kopīgas radošās attīstības
darbības un attīstot personības iezīmes.
Zināšanas par: aksioloģiju (ieskaitot cilvēku vērtības, vērtības, kuras balstītas uz
sadarbību un komunikāciju), ētiku (tai skaitā sporta ētiku), sporta teoriju;
- Spēja organizēt un vadīt izglītības pasākumus, izglītības programmu īstenošanu.
Attīstība: attīstīt audzēkņu domāšanu, iztēli, runas prasmes, kas saistītas ar analīzi, spējām un
individuālo / kolektīvo un prognozēšanas attīstību, ar analīzi un prognozi par integrētu
kvalitātes personību, emocijas, audzēkņu uzvedību, attīstīt kognitīvos procesus, audzēkņu
gribu un jūtas.
Zināšanas: attīstības psiholoģijā, fizioloģijā, sporta teorijā ir:
- spēja radīt problēmu situācijas (intelektuālo, motoro, situācijas morālo izvēli, u.c);
- spēja interpretēt audzēkņu rezultātus, nosakot proksimālo attīstības zonu (garīgo, fizisko,
morālo u.c);
- spēja stimulēt audzēkņu izziņas patstāvību un radošo domāšanu, izveidojot konstruktīvas
attiecības komandā.
Mobilizēšana: veicināt audzēkņu uzmanību, lai attīstītu noturīgu interesi par sporta veidu
(zināšanu prasību veidošanos), mācīšanas prasmes pētniecības mācību pasākumiem, veidojot
aktīvu un radošu attieksmi pret realitātes parādībām, saprātīga metožu izmantošana.
- diagnosticējošā spēja radīt izglītības / mācību uzdevumu izpildi saskaņā ar savām iespējām,
- spēja identificēt sevi interesēm un vajadzībām;
Organizatoriskās un strukturālās: ietver daudzlīmeņu uzdevumus, patstāvīgais darbs ar
audzēkni, komunikācija, u.c., turpmākās darbības plānošana, satura strukturēšana, mērķa
noteikšana, uzsverot studiju aktivitātes.
Zināšanas par sporta organizācijām un sporta treniņiem, organizāciju valdības veidiem
, mācīšanās darbības
- Spēja vadīt audzēkņu mācību pasākumus un savu darbību,
- Pieredze, veicot pedagoģiskos lēmumus, risināt problēmas izglītības situācijās,
- sporta un sporta treniņu metodika, spēju to pielietot praksē,
- Spēja izmantot potenciālu izglītojošai darbībai.
Komunikatīvās: izveidot konstruktīvas attiecības/ mijiedarbību ar audzēkņiem, vecākiem,
kolēģiem (izpratne par cilvēka personību (temperaments, attiecības u.c.), analīze, emocionālā
noskaņojuma izpratne).
Zināšanas par pedagoģiskās komunikācijas stiliem, veidiem un metodēm, radot
labvēlīgu klimatu komandā,
- spēja strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
- spēja izvēlēties komunikācijas stilus;
- spēja veidot konstruktīvas attiecības ar audzēkņiem, vecākiem un kolēģiem;
- spēja uzturēt mērķtiecīgu saziņu.
Radošā darbība
Komunikatīvās: paredzēts, lai sporta un atpūtas pasākumos izveidotu konstruktīvas attiecības
starp abām pusēm, radot labvēlīgu klimatu, motivāciju, pozitīvu attieksmi sadarboties starp
dažādām organizācijām.
Zināšanas un prasmes: Psiholoģija starppersonu attiecības, motivēt ar sportu saistītās
darbības un uzvedību. Psiholoģiskās un izglītības metodes, lai radītu labvēlīgu mikroklimatu.
Mācību metodes motivācijas ietekmei pedagoģijas jomā. Pedagoģijas un sporta psiholoģija.
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Projektējošās : nodrošināt ilgtermiņa plānošanas stratēģiskos, taktiskos un operatīvos
uzdevumus, kas saistīti ar sporta organizāciju darbu, dažādu iedzīvotāju grupu izklaides
organizāciju darbību, organizējot masu sporta, sporta pasākumus u.c., kā arī nosakot veidus,
kā risināt problēmas.
Zināšanas un prasmes mērķu izvirzīšanai, plānošanai.
Zināšanas par lēmumu pieņemšanas teoriju,
- spējas, lai atjaunotu zināšanas par sporta zinātni, izvēloties labākos līdzekļus un metodes
problēmu atrisināšanai.
Organizatoriskās: īstenot sporta un atpūtas plānus. Zināšanas par vadību (tai skaitā
pedagoģisko vadību),
prasmes:
- sporta un atpūtas pasākumu organizēšanā;
- iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un aktīvās atpūtas veicināšanā.
Vadīšanas kompetences
Konstruktīvās (dažādi vadības lēmumi saistībā ar izstrādi un pieņemšanu, konkrētu
profesionālu darbību veikšana ).
Zināšanas par vadības lēmumu pieņemšanu. Zināšanas un prasmes organizācijā un
sponsorēšanas attiecību vadībā;
- prasmes vadības attīstības risināšanā un efektivitātes novērtēšanā.
Mobilizācija (saistīta ar motivācijas un padoto stimulēšanu).
Zināšanas par vadības stiliem, uzņēmējdarbības vadīšanu, komandas vadību,
motivācija teorijām,
- spēja izvēlēties un lietot atbilstošas un efektīvas metodes darbinieku motivēšanai.
Zināšanas par individuālo un grupas psiholoģiju, grupas uzvedību, konfliktu pētījumi.
Organizatoriskā (attiecas uz racionālu organizāciju darbību, tās vadības un koordinācijas
izveidošana):
- zināšanas par zinātniskās vadības, psiholoģijas, personāla atlases un izvietošanas teorijām.
Apkopojot 1.2.3. apakšnodaļu „Profesionālās didaktiskās kompetences saturs” treneru
profesionālajai pilnveidei, var secināt, ka:
1. Sporta speciālistu tālākizglītības procesā būtiska loma ir izglītošanās aspektiem, kas
paplašina profesionālo, intelektuālo darbības pieredzi, didaktisko darbību, tā sekmējot
profesionālās kompetences pilnveidi. Tas ir:
 pašizaugsmes aspekts,
 analītiski kritiskais aspekts,
 mācīšanās un praktiskās darbības aspekts.
2. Pētnieka P.Dafija izstrādātā treneru kompetences un kvalifikācijas sistēma detalizēti
atspoguļo katra līmeņa trenera veicamos uzdevumus, nepieciešamo kompetenci, kas pamatota
katra līmeņa trenera mācīšanās uzdevumos.
Pētnieki (Bales, 2007; Duffy; 2008; Demers, 2006) norāda, ka katrai treneru grupai ir
raksturīgs savs profesionālās kompetences saturs.
3. Vairāki pētnieki (Сластёнин, Виленский,1985; Хазова, 2010; Santos, Mesquita,
Graca, Rosado, 2010) treneru profesionālās kompetences saturu saista ar vispārpedagoģisko
kompetenci, kurā iezīmējas didaktiskās kompetences, piemēram:
 zināšanas mācīšanās teorijās (pamatotas principos, likumos, metodēs, mācību formās
un izglītības satura prasībās). Spēja sasaistīt didaktisko mērķi ar līdzekļiem un
mācīšanās metodēm;
 zināšanas sporta teorijā (izglītības veidu mācīšanās mehānismi un principi, līdzekļi un
metodes), spēja noteikt izglītības mērķus, izvēlēties piemērotas metodes to risināšanai;
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izmantot apgūtos sporta veida tehnikas didaktikas pamatus sporta teorijā un sporta
veida didaktikas konceptuālos sasniegumus savā profesionālajā darbībā;
 pamatzināšanas pedagoģijas pieejās;
- spēja stratēģiski un analītiski formulēt treniņu didaktikas pamatus konkrētās situācijās;
- spēja analizēt mācību situācijas, noteikt to cēloņus un risinājumus;
- spēja vadīt pedagoģisko procesu (izglītība, mācības un pašmācības, attīstību un sevis
attīstīšana.
4. Autori (Mara, Mara, 2011) norāda uz didaktiskajām darbībām profesionālās
kompetences veidošanā, arī profesijas standartā Sporta treneris tiek pieminēta didaktiskā
kompetence, kas raksturojas prasmē orientēties un darboties nestandarta situācijās un
apstākļos, vadot treniņa darbu, savukārt profesijas standartā Vecākais sporta veida treneris
profesionālās darbības speciālās kompetences ietver didaktisko darbību, kas raksturojas
prasmē orientēties un darboties nestandarta situācijās un apstākļos, plānojot, organizējot un
izvērtējot mācīšanu un mācīšanos.
5. Pēc pētnieku atziņām speciālās kompetences ietver didaktiskās darbības, kas
izpaužas spējā organizēt un vadīt izglītības pasākumus, izglītības programmu īstenošana, kā
arī spējā stimulēt audzēkņu izziņas patstāvību un radošo domāšanu (Сластёнин, Виленский,
1985; Хазова, 2010)
Pēc iepriekš minētajām autoru atziņām iespējams definēt trenera profesionālo
didaktisko kompetenci, kas ietver vairāku zinātnes jomu kompetences.
Treneru profesionālā didaktiskā kompetence ir spēja noteikt izglītības mērķus,
izvēlēties piemērotas metodes to risināšanai, spēja sasaistīt didaktisko mērķi ar līdzekļiem un
mācīšanās metodēm, spēja identificēt un analizēt pedagoģiskās problēmas, spēja stratēģiski un
analītiski formulēt treniņu didaktiskos pamatus konkrētās situācijās, spēja analizēt mācību
situācijas, nosakot to cēloņus un risinājumus, spēja vadīt pedagoģisko procesu (audzēkņa un
sevis attīstīšanai), spēja orientēties un darboties nestandarta situācijās un apstākļos, plānojot,
organizējot, vadot un novērtējot treniņa darbu (M.Jakovļeva).
1.2.3. Treneru profesionālās didaktiskās kompetences veidošanās un attīstības
struktūra un izvērtēšanas kritēriji
Kompetences modelis ir pilnu iespēju klāsts, kas atbilst cilvēka kvalifikācijai un
profesionālās darbības posmiem, palīdz sekmīgi veikt profesionālās darbības funkcijas.
Sporta speciālistu profesionālās didaktiskās kompetences veidošana un viņa
profesionālā gatavības noteikšana ir sarežģīts un dinamisks process. Kā zināms, gatavība
dzīves darbībai veidojas ģimenē, pirmsskolas sagatavošanā un skolā.
Gatavība dzīves darbībai formālajā un neformālajā izglītībā veidojas vairāku faktoru
ietekmē, ko nosaka docētāja un studenta sadarbība, studiju saturs, studiju aktivitātes, izglītības
un tālākizglītības fiziskā, psiholoģiskā un morālā vide (Stabiņš, 1998; Майнберг, 1995).
No iepriekš minētā, analizējot zinātnieku atziņas par kompetences būtību, jānorāda, ka
kompetence ir panākumu atslēga darba snieguma objektīvam vērtējumam. Analizējot treneru
profesionālās darbības sfēru, redzams, ka profesionālā kompetence ir spēja realizēt aktivitātes
amata funkciju ietvaros, izmantojot vērtību filtru, zināšanu selektīvā izvēlē veidojot prasmes,
spēja integrēt zināšanas un vērtības mērķu sasniegšanai profesionālajā darbā. Profesionālā
kompetence izpaužas kā analītiskās atspoguļošanas prasme, modelēšanas prasme, uzskatu,
pieredzes, eksperimentu apkopošanas, sistematizēšanas, uzvedības modelēšanas prasme.
Savukārt profesionālā didaktiskā kompetence izpaužas spējā stratēģiski un analītiski formulēt
treniņu didaktiskos pamatus konkrētās situācijās, nosakot to cēloņus un risinājumus,

44

orientēties un darboties nestandarta situācijās un apstākļos, plānojot, organizējot, vadot un
novērtējot treniņa darbu.
Personības kompetences visbiežāk raksturo tādas cilvēka personības īpašības kā
raksturu, emocijas, pasaules uztveri, temperamentu, individuālā izziņas procesa īpatnības,
personības identitāti un briedumu. Katrs uzņēmums novērtē tikai tās kompetences, kas
nepieciešamas attiecīgā darba izpildei un specifikai.
Dažos kompetenču modeļos sociālās un personības kompetences netiek izdalītas
atsevišķi, bet nosauktas par personības kompetencēm.
A.Rauhvargers norāda, ka attiecīgajai kvalifikācijai raksturīgās sasniedzamās
kompetences mērķis - konkretizējams attiecīgajā nozarē, kuras ietver intelektuālās
kompetences, akadēmiskās un profesionālās kompetences, praktiskās kompetences.
Vadības, procesu aktivitātes kompetences:
 atspoguļo profesionālo kompetenču rezultativitāti un izpausmi praktiskajā darbībā;
 vadības kompetences sadala divās apakškategorijās: Es vadības un Mēs vadības
kompetencēs;
 Es vadības kompetences parāda spēju un prasmi organizēt savu profesionālo darbu,
izmantojot efektīvus paņēmienus un metodes, lai darbu paveiktu ātri, radoši, laikā,
kvalitatīvi, plānveidā,
 savukārt Mēs vadības kompetences parāda, kā cilvēks spēj vadīt padotos darbiniekus
un uzņēmējdarbību kopumā.
Profesionālās kompetences:
 raksturo cilvēka faktisko darba pieredzi,
 darba laikā iegūtās prasmes un iemaņas,
 kā arī akadēmiskās zināšanas (izglītība, kursi, semināri, svešvalodas, datorprasmes
u.c.) un to lomu profesionālajā pilnveidošanās procesā.
Profesionālās kompetences parāda darbinieka attieksmi pret darbu, spēju pilnveidoties
un vēlmi apgūt jauno.
A.Homiča veicot pētījumu izstrādājusi konstruktīvu didaktisku modeli LPA studentu
profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences veidošanās procesā, izdalot mācīšanās
posmus:
1) mērķa pieņemšana; 2) darba plānošana; 3) darba realizēšana; 4) rezultātu novērtēšana, kur
katram posmam pakārtots mācīšanās mērķis, mācīšanās darbība un docētāju darbība. Autore
apgalvo, ka mācīšanās cikls ir nebeidzams, patstāvīgs process, kur studenti un docētāji aktīvi
piedalās analizējot, pētot, uzlabojot savu mācīšanos, tādējādi uzlabojot kompetenci. Šeit
galvenais akcents likts uz studenta un docētāja savstarpējo uzticību un līdzatbildību. Noteikti
3 profesionālās kompetences izveides līmeņi: pirmsprofesionālais līmenis, profesionālās
adaptācijas līmenis, profesionālās meistarības līmenis (Homiča, 2009).
Savukārt A.Gulbe, pamatojoties uz pilotpētījuma rezultātiem, izveidojusi olimpiskās
izglītošanās modeli topošo sporta pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei, kas balstīts
uz inovatīvu paņēmienu izmantošanu studiju kursā Olimpiskā izglītība (Gulbe, 2010).
Pēc veiktiem pētījumiem redzam, ka profesionālās kompetences veidošanās process ir
daudzveidīgs un atkarīgs no zināšanu līmeņa, pieredzes, vērtīborientācijas, informatīvā
nodrošinājuma, inovatīvu paņēmienu izmantošanas, aktivitātes, līdzatbildības, zināšanu
socializācijas un prasmes to lietot profesijā.
Interesants ir arī psihologa A.V.Steganceva viedoklis, kompetences modelī ietilpst
speciālista kompetence, kas ir praktiskas tehnoloģijas personības attīstības pamatelementi, un
tie ir šādi:
1. Algoritmu (tehnoloģijas) efektīva darbība, lai sasniegtu plānoto rezultātu, proti,
noteiktu secību, kas savstarpēji parasti ir līdzīga, bet pēc dažādiem apstākļiem un dažādiem
kvalitātes līmeņiem ir atšķirīga.
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2. Teorētiskās zināšanas - sistemātiska informācija par veiktajām darbībām, tās mērķi,
priekšmetu un šīs darbības nosacījumiem. Nepieciešams definēt prasmju mācīšanu, kā arī
attīstību un piemērošanu efektīvai rīcībai.
3. Attieksme - pašreizējās darbības nozīme, izpratne, pozitīva attieksme, pārliecība par
savām spējām. Kompetences integratīvā raksturojuma attiecības ir motivācija un mērķis.
4. Prasmes - individuālu prasību kopums, kas īsteno algoritmu efektīvu darbību.
5. Personiskās un profesionālās prasmes - nodrošināta kvalitāte, iespēja īstenot visas
veiktās darbības.
6. Profesionālā pieredze - algoritms nodrošina stabilitāti un izvēlētās darbības
efektivitāti, jo īpaši sarežģītos apstākļos.
Pēc Korņevas domām, lai uzlabotu profesionālo didaktisko darbību, kompetences
modelim jāpievieno vēl divi struktūrelementi, un tie ir :
7.Mācīšanās metodes – (kas raksturo, ko un kā mācīties, lai pilnveidotu savu
profesionālo didaktisko kompetenci).
8. Īstenošanas metodes – (parāda, kā pareizi rīkoties, lai iegūtu jaunas profesionālās
darbības formas).
Grafiskā veidā, modeli kā rezultātu var apkopot šādi (skat. 1.attēlu ):
6.Praktiskā
pieredze
5. Personiskās
vērtības

4.Prasmes un
iemaņas

7.Mācīšanās
metodes

8. Īstenotās metodes

2.Psiholoģiskā
gatavība
1.Darbības algoritms

3.Teorētiskās
zināšanas

1.att. Kompetences struktūra (Стеганцев, 2011)
O.S.Korņevas
formulētais
augstākās
izglītības
kompetences
modelis:
1. Speciālista modelis - pilns parametru komplekts, kas paredzēts veiksmīgai karjera, veidojot
darba tirgū konkurētspējīgu speciālistu.
2. Psiholoģiskā gatavība – izveidojusies motivācija, izziņas, emocionālās un gribas īpašības,
kas ļautu efektīvāk īstenot praktiskus pasākumus.
3. Teorētiskās zināšanas - sistemātiska informācija tikai noteiktās satura jomās.
4. Prasmes - spēja efektīvi īstenot fiziskas vai intelektuālas aktivitātes.
5. Personīgās īpašības - ļauj apzināti pārvaldīt savu uzvedību un darbību.
6. Praktiskā pieredze - praksē iegūta profesionālo kompetenču apmācība, kā arī nepieciešamās
prasmes un pieredze apgūt savu nākotnes profesiju.
7. Pašpilnveide - spēja patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas un iemaņas.
8. Profesionālā attīstība - nepārtraukta profesionālo spēju izaugsme.
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Grafiskā veidā to var izteikt kā vektoru kompetenču izglītības modeli (Корнева, 2011).
6.Praktiskā
pieredze
5.Personiskās
vērtības

4.Prasmes un
iemaņas

7.Pašpilnveide

8.Profesionālā
attīstība

2.Psiholoģiskā
gatavība

3.Teorētiskās
zināšanas
1.Speciālista
modelis

2.att. Kompetences modelis (Корнева, 2011)
Kompetences modelis parāda plašo speciālista prasmju spektru, kas nepieciešams
profesionālās darbības veikšanai:
1. Sistēmiska domāšana, spēja paredzēt lēmuma sekas, koncentrējoties uz mijiedarbību ar
iekšējiem un ārējiem faktoriem. Pielāgošanās perspektīvas. Spēja veidot procesus. Analītiskā
domāšana.
2. Profesionalitāte. Profesionalitāte savā jomā. Augsta kompetence savā jomā. Saistībām
attiecībā uz kvalitāti. Atbildība. Atbildība par paveikto darbu.
3. Uzņēmība pret jauno. Radošums. Spēja mācīties. Spēja īsā laika posmā atrisināt sarežģītus
uzdevumus.
4. Komandas darbs. Spēju strādāt komandā. Spēja uzņemties atbildību. Spēja pamatot savus
lēmumus.
5. Stress. Spēja strādāt jebkuros apstākļos. Gatavs stress, laika trūkums. Pašpilnveide.
Mobilitāte. Enerģētika. Elastība.
6.Spēja darboties pēc noteiktiem standartiem. Lojalitāte pret savu darba devēju. Godīgums.
7. Pašpilnveide. Spēja sasniegt savus mērķus. Spēja atrast veidus, kā risināt problēmas. Spēja
pielāgoties apkārtējās vides apstākļiem.
8. Apzinīga attieksmi pret darbu. Darba disciplīna. Uzticamība. Pozitīva attieksme pret dzīvi
un cilvēkiem.
Pētnieki A.Dreifuss un S.Dreifuss profesionālo kompetenci redz saistībā ar cilvēka
dzīves pieredzi un kritiskās refleksijas spēju, kas balstīta uz iespējām mācīties, saskata,
ņemot vērā piecus līmeņus:
1.līmenis - iesācējs - raksturīga spēja izprast atsevišķus faktus, vajadzība mācīties likumus,
neprasme saskatīt pretrunas;
2.līmenis - sekmīgs darbinieks - pieredze profesijā, spēja pieņemt lēmumus, spēja darboties
noteiktās situācijās;
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3.līmenis - kompetents darbinieks – neņem vērā likumus, norādījumus, kompetenta speciālista
pieeja katrai jaunai situācijai, savas darbības plānošana.
4.līmenis –pieredzējis darbinieks – prasme intuitīvi izprast lietas, cēloņus, analizēt sakarības,
intuīcija, balstīta uz pieredzi.
5.līmenis –eksperts – prasme balstās uz dziļu situāciju pieredzi, darbojas intuitīvi, dominē
ilglaicīgas prasmes (Dreyfus, Dreyfus, 1986).
Savukārt, balstoties uz A.Šponas izmantoto darbības pieejas pedagoģiskā procesa
saturisko modeli, var analizēt, pētot profesionālās kompetences veidošanos profesionālajā
darbā (Špona, 2006). Pētniece atzīmē, ka šis modelis dod iespēju saskatīt likumsakarības, kur
pasniedzēja mērķiem un izglītojošo motīviem ir jāatbilst un jābūt vienotiem, t.i., pasniedzēja
darbības saturam ir jāatbilst pieaugušā darbības veidiem, izglītojamo attīstības līmenim
(dzīves pieredzei, prasmju līmenim utt.).
A.Strode akcentē struktūras pamatotu profesionālās izglītības lomu sākotnējās
profesionālās pieredzes veidošanā, kas savukārt norāda uz ilgtspējīgas profesionālās
izaugsmes ceļu (Strode, 2010).
Pētnieks (Bruck, 2002) raksta, ka kompetence pati par sevi nav nekas, jo tikai ar
lietošanu (performanci), kas ir atkarīga no konkrētās situācijas, tā gūst jēgu.
Kočanskis un Ruse (Kochanskis, Ruse, 1996) iesaka 4 kompetences līmeņus, kas sevī
ietver šādas iezīmes:
 orientāciju uz iniciatīvu un rezultātiem;
 iemaņas (prasmes) kā ietekmi;
 vadīšanas spējas;
 analītisko domāšanu un rakstisko komunikāciju.
Pēc Tiļļas (Tiļļa, 2005) kompetenci var noteikt situācijas darbības līmenī, kad
kompetence kā rezultāts izpaužas cilvēka darbības līmenī konkrētā situācijā (skat. 3.attēlu).
Lai noteiktu cilvēka darbības kvalitātes līmeni, viņa izveidojusi trīs līmeņu sistēmu.
3 līmenis
(augsts)
Darbības
kvalitātes
līmenis

2 līmenis
(vidējs)
1.līmenis
(zems)

Veiktspēja

Kompetence
kā process
3.att. Kompetence kā rezultāts (Tiļļa, 2005)
Savukārt, kompetenci kā rezultātu Bruks ierosina noteikt divos līmeņos: augstajā un
zemajā, bet Noiners (citēts no Tiļļa, 2005), pamatojoties uz Eiropas valodas līmeņa
vadlīnijām, iesaka noteikt kompetenci trīs līmeņos, proti, elementārajā, patstāvības,
patstāvības un atbildības. Šie līmeņi saistīti ar kompetences līmeņa prasībām valodas apguvei.
Ņemot vērā treneru profesionālās darbības specifiku un izglītības kvalifikācijas
līmeņus, pēc (Bales, 2007; Duffy, 2008) kompetences strukturēšanas teorijas un Eiropas
kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) mūžizglītībai kvalifikācijas līmeņiem, izveidoti 3 treneru
kompetences noteikšanas līmeņi, kas novērtējami cilvēka darbības līmenī konkrētā situācijā.
1. Profesionālā darbība nezināmās situācijās.
2. Profesionālā darbība paredzamās situācijās.
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3. Profesionālā darbība paredzamās situācijās ar citu speciālistu palīdzību.
Pētnieks treneru kompetences attīstības sistēmā uzsver galvenās darbības, uzdevumus
un kompetences (skat.11.tabulu), kas nepieciešamas profesionālajā darbībā (Duffy, 2008).
11.tabula
Dažāda līmeņa treneru kompetenču sistēma (Duffy, 2008)
Darbība
Galvenās darbības, ko
veic
treneri, ir:

Uzdevumi
Katrā darbībā treneri
veic šādus uzdevumus:

Kompetence
Kompetence, kas nepieciešama, lai
veiksmīgi
veiktu uzdevumus, kas saistīti ar katru
aktivitāti aptver:

Mācīšanās: sagatavot
sportistu, plānojot,
organizējot, vadot un
izvērtējot atbilstošas
programmas
Konkurence: plānot,
organizēt, vadīt un izvērtēt
sacensību rezultātus un
treniņu programmas

Plānot: spēj īstenot
programmā izvirzītos
mērķus un uzdevumus.
Spēj sasniegt izvirzītos
mērķus
Organizēt: spēj koordinēt
un veikt visus
nepieciešamos
pasākumus, lai
nodrošinātu efektīvu
mērķa sasniegšanu
Vadīt: spēj veikt un
izpildīt
plānotos un organizētos
uzdevumus
Novērtēt: spēj mācīties,
analizēt un lemt par
vērtību nozīmīgumu un to
kvalitāti

Zināšanas: izmantot teoriju un jēdzienus, kā
arī iegūtās neformālas zināšanas

Vadība: kontrolēt
personas,
kas saistītas ar sportu
Izglītība: mācīt personas,
kas saistītas ar sportu

Pētniecība un pārdomas

Prasmes: funkcijas (zināt, kā )
jāspēj veikt izglītības vai sociālās darbības,
kas darbojas attiecīgajā darba jomā

Personiskās, profesionālās, ētiskās:
zināt, kā uzvesties noteiktās situācijās.
Noteiktas personiskās un profesionālās
vērtības
Pamatkompetences. Saziņa dzimtajā valodā,
komunikācija citā valoda, matemātikas,
zinātnes un tehnoloģijas, digitālā
pamatkompetenču prasme, mācīšanās
mācīties, starppersonu un pilsoniskās
kompetenču, uzņēmējdarbības un kultūras
izpausmes

Pēc pētnieka P.Duffy skatījuma par treneru kompetenci, kas nepieciešama, lai
veiksmīgi veiktu profesionālo darbību, var apgalvot, ka sporta speciālistiem kvalitatīva
profesionālās darbības veikšanai svarīgas ir: zināšanas par sportu; zināšanas par sportā
iesaistīto cilvēku (sportists un viņa attīstības stadijas, trenera attīstības posmi (BergmanDrewe, 2000), par citiem kolēģiem - treneriem, vecākiem un audzēkņiem, tiesnešiem, skolām,
klubiem un federācijām, medijiem); zināšanas, prasmes, kompetence sporta zinātnē (tehnika,
taktika, fiziskie un garīgie aspekti sportā, medicīna, uzturs, pirmā palīdzība, traumu
profilakse, metodoloģija un pedagoģija (didaktika), psiholoģija un socioloģija, biomehānika,
periodizācija un plānošana, dzīvesveids, konkrēts sporta modelis sportista attīstībai (Duffy,
2008).
Vadoties no Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūra (EKI) mūžizglītības pieejas
kompetences noteikšanai ir astoņi kompetences līmeņi, kas raksturo mācīšanās rezultātus, kuri
atbilst kvalifikācijai attiecīgajā līmenī jebkurā kvalifikācijas sistēmā. Kvalifikācijas līmeņi
tiek aprakstīti saistībā ar atbildību un autonomiju, norādot nepieciešamās zināšanas, prasmes
un kompetences (Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūra, 2009).
1. Pamata vispārējās zināšanas, lai veiktu vienkāršus uzdevumus darbā vai mācībās, ko veic
tiešā pārraudzībā strukturētā kontekstā.
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2. Faktu zināšanas darbam, mācībām. Pamata kognitīvās un praktiskās prasmes, kas
vajadzīgas lai veiktu uzdevumus un atrisinātu ikdienas problēmas. Strādāt un mācīties ar
zināmu autonomiju.
3. Zināšanas par faktiem, principiem, procesiem darbā vai mācībās. Dažāda kognitīvas un
praktiskas prasmes vajadzīgas lai veiktu uzdevumus un atrisinātu problēmas, izvēloties un
piemērojot pamata metodes, līdzekļus un informāciju. Uzņemas atbildību par uzdevumu
veikšanu darbā un mācībās.
4. Faktu un teorētiskās zināšanas. Kognitīvās un praktiskās prasmes nepieciešamas, lai radītu
risinājumus īpašām problēmām darbā vai mācībās. Pārraudzīt citu cilvēku ikdienas darbu,
uzņemoties konstruētu atbildību par novērošanu un uzlabošanu darbā vai mācību aktivitātēm.
5. Visaptverošas, specializētas, faktu un teorētiskas zināšanas kādā jomā. Visaptverošas
kognitīvās un praktiskās prasmes. Veikt vadību un pārraudzību, kas saistīta ar darba un
mācību aktivitātēm izvērtēšanu un pilnveidošanu neprognozējamās situācijās.
6. Uzlabotas zināšanas darba un mācību laikā. Teoriju un principu kritiska izpratne. Liecina
par meistarību un inovācijām, lai risināti sarežģītas un neprognozējamas problēmas
specializētā darbā vai studijās. Vadīt sarežģītas tehniskas vai profesionālas darbības,
uzņemoties atbildību par lēmumu pieņemšanu neprognozējamās darba vai studiju situācijās.
Spēj vadīt vai pārveidot darba vai mācību apstākļus, kas ir sarežģīti, neprognozējami un prasa
stratēģiskas pieejas.
Specifiskās zināšanas. Specializētas problēmu risināšanas prasmes, kas nepieciešamas
pētījumiem un/vai inovācijām, lai radītu jaunas zināšanas un integrētu tās dažādās jomās.
Vadīt un pārveidot darba vai mācību apstākļus, kas ir sarežģīti, neprognozējami un prasa
jaunas stratēģiskas pieejas.
8. Zināšanas par visvairāk uzlabotās robežas lauku darbā un mācībās. Vismodernākās un
specializētās prasmes, metodes, sintēze un izvērtēšana, kas nepieciešama atrisinot kritiskas
problēmas pētniecībā un /vai inovācijās, paplašinot jaunu izpratni esošām zināšanām un
profesionālai praksei.
Kā redzam, EKI mūžizglītībai kompetences līmeņi tiek saistīti ar zināšanu un prasmju
strukturēšanu darba un mācību laikā dažādās situācijās. Arī (Duffy, Petrovic, Crespo, 2010)
savā pētījumā vadās pēc EKI mūžizglītības pieejas treneru kompetences līmeņa noteikšanai.
Ņemot vērā (Bales, 2007; Duffy, 2008) kompetences strukturēšanas teoriju un
pamatojoties uz I.Tiļļas sociālkultūras mācīšanās organizācijas sistēmas pieeju un Eiropas
Kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI) mūžizglītības kvalifikācijas līmeņiem, izstrādāti
profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritēriji, kas sastāv no treneru
profesionālās darbības četri struktūrkomponentiem - plānošanas, organizēšanas, vadīšanas un
novērtēšanas, kuros katru no komponentiem raksturo trīs konkrētās situācijas darbības līmeņi
(sk. 4.attēlu).
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Trenera profesionālās didaktiskās kompetences
izvērtēšanas kritēriji
Spēj patstāvīgi plānot profesionālo darbību nezināmās situācijās

Plānošana

Spēj daļēji patstāvīgi plānot profesionālo darbību paredzamās
situācijās
Spēj plānot profesionālo darbību paredzamās situācijās ar citu
speciālistu palīdzību
Spēj patstāvīgi organizēt profesionālo darbību nezināmās
situācijās

Organizēšana

Spēj daļēji patstāvīgi organizēt profesionālo darbību paredzamās
situācijās
Spēj organizēt profesionālo darbību paredzamās situācijās ar citu
speciālistu palīdzību
Spēj patstāvīgi vadīt treniņu nodarbības, sacensības un citus ar
sportu saistītus pasākumus
nezināmās situācijās

Vadīšana

Spēj daļēji patstāvīgi vadīt treniņu nodarbības, sacensības un citus
ar sportu saistītus pasākumus paredzamās situācijās
Spēj vadīt treniņu nodarbības, sacensības un citus ar sportu
saistītus pasākumus paredzamās situācijās ar citu speciālistu
palīdzību
Spēj patstāvīgi novērtēt savu profesionālo un savu audzēkņu
darbību nezināmās situācijās

Novērtēšana

Spēj daļēji patstāvīgi novērtēt savu profesionālo un savu audzēkņu
darbību paredzamās situācijās
Spēj novērtēt savu profesionālo un savu audzēkņu darbību
paredzamās situācijās ar citu speciālistu palīdzību

4.att. Trenera profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritēriji
(autores izstrādāti)
Prasmju grupa plānošana atbilst vecākā sporta trenera nepieciešamajām darba
funkcijām un saistīta ar treniņu procesa konkretizēšanu meistarības paaugstināšanai dažādiem
laika posmiem. Trenerim jāīsteno nepieciešamie dokumenti - programmu, perspektīvais plāns
(vairākiem gadiem), gada plāns u.tml.
Trenera profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritēriji pamatojas arī
ārzemju pētnieku (Bloom, 1997; Santos, Mesquita, Graca, Rosado, 2010) pētījumos, kur tiek
uzsvērtas treneru sporta specifiskās zināšanas, kas saistītas ar spēju plānot un organizēt
aktivitātes profesionālā darbībā. Tiek izvērtētas divas galvenās zināšanu jomas:
1) zināšanas par trenēšanas metodoloģiju (plānošanu, pārvaldību, treniņu darbības un
sacensību novērtēšanu);
2) zināšanas par treneru izglītību un vadību, kas saistīta ar mācīšanos un spēju veidot efektīvu
mācīšanās vidi (Lemyre, 2004).
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Kompetences balstītas mācības (Demers, 2006; Orthey, 2002; Vogt, Rogalla, 2009) un
uz problēmām orientēta mācīšanās (Gilberts, Trudel, 2006) ir veidojama kā sistēma, kas
varētu virzīt treneru praksi. Pētnieki (Lyle, 2007; Bell, Chelf, Geerdes, 2000) norāda, ka,
pārbaudot un integrējot mācību teoriju praksē, būtiski ir identificēt optimālu pieeju, vairākas
teorijas, uz kurām varētu balstīties treneri.
Apkopojot 1.2.3. apakšnodaļā „Treneru profesionālās didaktiskās kompetences
veidošanās un attīstības struktūra un izvērtēšanas kritēriji” iegūtās atziņas, var secināt, ka,
veidojot un attīstot treneru profesionālo didaktisko kompetenci, jāņem vērā:
 trenerim nepieciešamo kompetenču saturs un apjoms, kas norāda uz gatavību dzīves
darbībai izvēlētajā specialitātē; trenera pienākumu loks konkrētās profesionālās
darbības sfērā; jautājumu loks, kurā trenerim ir jābūt zināmām iemaņām, prasmēm,
pieredzei un attieksmēm, kuru kopums atspoguļo viņa kā speciālista sociāli
profesionālo statusu un profesionālo kvalifikāciju; speciālista personības individuālās
īpatnības (īpašības un spējas), kuras nodrošina iespēju realizēt trenera profesionālo
darbību; trenera sagatavotības kritērijus, kas raksturo viņa profesionālo kompetenci;
 profesionālās darbības kvalitatīvai veikšanai trenerim nepieciešama psiholoģiskā
gatavība, teorētiskās zināšanas, prasmes, praktiskā pieredze, pašpilnveide, kā arī
profesionālā attīstība.
Lai novērtētu treneru profesionālo darbību profesionālās kompetences tālākai
attīstībai, realizēts pētījuma pirmais uzdevums - izstrādāti profesionālās didaktiskās
kompetences izvērtēšanas kritēriji (plānošanas, organizēšanas, vadīšanas, novērtēšanas
struktūrelementi), kas katru komponentu raksturo trīs profesionālās darbības izpausmes
līmeņos.
Īstenojot pilnveides programmas, profesionālās kompetences izvērtēšanas kritēriji
palīdzēs noskaidrot treneru vajadzības profesionālās didaktiskās kompetences uzlabošanai
tālākizglītībā.
Turpmākā pētījuma gaitā tiks pētīti MK normatīvie dokumenti, kas nosaka prasības
sporta speciālistu nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai atbilstoši
pedagogu profesijai. Profesionālās pilnveides programmas ietvaros tiek realizēta treneru
profesionālas kvalifikācijas pilnveide.

1.3. Profesionālās pilnveides izglītības programmu realizācija treneru
profesionālās kompetences pilnveidošanai tālākizglītībā
Pētnieki atzīmē, ka formālās profesionālās izglītības mācību programmas parasti
uzsver pakāpenisku zināšanu un prasmju uzkrāšanu (Dall'Alba, Barnacle, 2005; Dall’Alba,
Sandberg, 1996).
Jaunie speciālisti, pirmkārt, iegūst pamatzināšanas un prasmes, kas attiecas uz izvēlēto
profesiju, un tikai vēlāk viņiem uzlabojas zināšanas un prasmes. Papildu zināšanas un
iemaņas uzkrājas, izmantojot formālu un neformālu mācīšanos, kā arī ikdienas mācīšanas
aktivitātes. Prasmju attīstību spektrs veidojas dažādās pārvaldības darbībās, piemēram,
izveidojot novērtēšanas sistēmu, karjeras attīstību u.tml., kas palīdz noteikt un veicināt
zināšanu un prasmju veidošanos.
Formālā izglītība ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības
pakāpes, pēc kuru programmas apguves tiek izsniegts valsts atzīts izglītības, profesionālās
kvalifikācijas dokuments vai izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokuments. Neformālā
izglītība ir ārpus formālās izglītības, t.i., visas organizētās mācīšanās nodarbības, piemēram,
kursi, konferences, lekcijas, semināri vai grupu darbi. Neformālās izglītības galvenais mērķis
ir apgūt un pilnveidot prasmes, zināšanas un kompetences, kas ir saistītas ar darbu un
personiskiem mērķiem.
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Savukārt ikdienas mācīšanās saistās ar mācībām bez skolotāja, pasniedzēja, kas notiek
ar mērķi pilnveidot prasmes, iegūstot jaunas zināšanas. Ikdienas mācīšanās notiek pašmācības
ceļā, studējot grāmatas un citus speciālos līdzekļus, interaktīvi, lietojot datoru, internetu,
iegūstot informāciju televīzijā, radio u.tml., apmeklējot bibliotēkas, mācoties no ģimenes
locekļiem un kolēģiem.
Mūsdienās darbam sporta skolās un dažādās ar sportu saistītās organizācijās ir
vajadzīgi izglītoti speciālisti ar augstu profesionālo kompetenci un atbilstošu profesionālo
kvalifikāciju.
Pētot sporta speciālistu/ treneru iegūstamo izglītību, svarīgi bija izpētīt Izglītības
likumu (LR likums 1998, 29. oktobris), Augstskolu likumu (LR likums 1995, 2. novembris),
Profesionālās izglītības likumu (LR likums 1999, 10. jūnijs), likumu „Par reglamentētajām
profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (LR likums 2001, 20. jūlijs), Zinātniskās
darbības likumu (LR likums, 2005, 5. maijs), kā arī sekojošus LR MK noteikumus:
- "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām
prasībām" (MK noteikumi Nr.77);
- „Noteikumi par profesiju standartiem” (MK noteikumi Nr. 304. 2000, 29. augusts);
- „Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamai izglītībai un profesionālajai
kvalifikācijai” (MK noteikumi Nr. 347. 2000, 3. oktobris).
Šie noteikumi nosaka prasības sporta speciālista nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai
kvalifikācijai atbilstoši pedagoga profesijai.
Sporta speciālista profesijai nepieciešamo pedagoģisko izglītību var iegūt, apgūstot šādas
profesionālās izglītības un pilnveides programmas:
 Profesionālā augstākā izglītības bakalaura studiju programma, iegūstot profesionālā
bakalaura grādu sporta zinātnē, kā arī izglītības un sporta darba speciālistu specialitāti
ar divām kvalifikācijām: sporta skolotājs un vadītājs (menedžeris) sporta jomā; sporta
skolotājs un rekreācijas (fizisko aktivitāšu brīvā dabā) speciālists; sporta veida
vecākais treneris un vadītājs sporta jomā; sporta veida vecākais treneris un sporta
skolotājs; sporta veida vecākais treneris un rekreācijas speciālists.
 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Izglītības un sporta
darba speciālists”, iegūstot profesionālo kvalifikāciju – sporta veida treneris;
 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Izglītības un sporta
darba speciālists”, iegūstot sporta skolotāja un pēc izvēles vienu no šādām
kvalifikācijām: izglītības un sporta darba menedžeris, sporta veida vecākais treneris,
aktīvā tūrisma menedžeris;
 profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu „Sporta zinātnē”,
iegūstot kvalifikāciju un grādu - Profesionālais maģistrs sporta zinātnē un izglītības un
sporta darba speciālists ar vienu no šādām kvalifikācijām: sporta skolotājs vai sporta
veida vecākais treneris, vai vadītājs sporta jomā, vai rekreācijas speciālists;
 profesionālās pilnveides izglītības programma, kur tiek iegūta “C” kategorijas sporta
speciālistu pilnveide. Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību ir iepriekš iegūtā
profesionālā izglītība;
 profesionālās tālākizglītības programmas, kuras apgūst, ja ir iepriekš iegūta
profesionālā vidējā vai profesionālā augstākā izglītība, un pēc kuru apguves tiek
izsniegts sertifikāts par pedagoģisko pamatu apguvi.
Visām šīm piedāvātajām programmām jābūt izstrādātām atbilstoši Augstskolu
likumam, kā arī saskaņā ar akadēmiskās izglītības vai otrā līmeņa augstākās profesionālās
izglītības standartiem (Augstskolu likums).
Profesionālās programmas ir profesionālās izglītības reglamentējošs dokuments, kas
atbilstoši attiecīgās izglītības pakāpes valsts profesionālās izglītības standartam nosaka:
- profesionālās izglītības programmas uzdevumus,
53

profesionālās izglītības programmas saturu,
profesionālās programmas īstenošanas plānu,
prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību,
profesionālās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo personālu, finansu un
materiālos līdzekļus.
Uzsākot programmu veidošanu, jāizvērtē sabiedrības vajadzības tuvākajā un tālākajā
perspektīvā, kas Latvijā tiek nepietiekami darīts. Programmu veidotājiem izvirzot mērķi,
jāredz attīstības perspektīvā plānojamie uzdevumi (Andersone, 2007). Jānorāda, ka Latvijā
programmu obligātā satura apjoms jau ir noteikts izglītības standartos.
Pēdējo desmit gadu laikā augstskolas arvien vairāk piedāvā akadēmiskos kursus,
koncentrējoties uz sporta treniņu aspektiem (Lyle, 2002). Treneru izglītošanās procesā rodas
jaunas alternatīvas programmas, veicinot treneru izglītības uzlabošanai (Jones, 2003, 2004;
Cōté, Gilbert, 2009).
Jāatzīmē, ka efektīvai profesionālās kvalifikācijas pilnveides īstenošanai nepieciešama
tālākizglītības programmu izvērtēšana (Doherty-Restrepo, Hughes, Del Rossi, 2009).
Programmu izvērtēšanu veic pēc noteiktiem kritērijiem.
Saturs un rezultāti.
 Mērķa un uzdevuma atbilstība tematikai un izglītības mērķgrupai;
 Projektētais rezultāts, tā atbilstība mērķiem un sasniedzamība;
 Satura atbilstība (mērķiem, uzdevumiem un projektētajam rezultātam; izglītības
mērķgrupu pedagoģiskajām vajadzībām un interesēm; mūsdienu pedagoģijas zinātnes
un prakses atziņām; izmaiņām izglītības saturā);
 Satura kvalitāte (orientācija uz pārmaiņām izglītībā, pedagoga profesionalitātes
attīstību; programmas saturiskais kopveselums; teorijas un prakses saskaņotība;
zināšanu, prasmju un attieksmju vienotība);
 Programmas apjoma atbilstība vienota mērķa sasniegšanai;
 Satura un laika plānojuma sabalansētība; satura apguves formas un metodes; satura
apguves izvērtēšana.
Programmas īstenošana:
- Mācībspēku profesionālā darbība;
- Mācību formu un metožu efektivitāte;
- Ievirze pašizglītībai;
- Programmas īstenošanas organizācija;
- Mācībspēka un nodarbību vadītāju komandas darba īstenošana;
- Mācībām labvēlīgs psiholoģiskās vides nodrošinājums;
- Programmas īstenošanas laika izmantojuma lietderība;
- Tehniskais nodrošinājums;
- Mācību vides atbilstība programmu vajadzībām;
- Nodrošinājums ar nepieciešamajiem mācību tehniskajiem līdzekļiem;
- Nodrošinājums ar nepieciešamajiem izdales materiāliem;
- Finanšu līdzekļu izmantošanas lietderība;
- Projektētā rezultāta sasniegšanas lietderība.
Programmas saturu un rezultātu vērtē, izskatot izstrādāto tālākizglītības programmu un
atzīstot atbilstību vai neatbilstību. Savukārt programmas īstenošanu vērtē pēc tam, kad tās
īstenojums pabeigts. Tālākizglītības programmas un tās īstenošanas kvalitāti vispirms izvērtē
programmas dalībnieki vai programmu īstenojošā institūcija (Pedagoga tālākizglītības
metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide, 2008).
Interesi izraisa arī četru pakāpienu kompetenču modelis (models competense), kas
atspoguļo pašlaik pieņemto praksi Eiropas augstākajā izglītībā. Katram no četriem modeļiem
atbilstoši kompetencēm (KM 1 - KM 4) nepieciešama atšķirīga pieeja plānošanai,
-
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organizēšanai un augstākās izglītības nodrošināšanai, un īpaši studentu sasniegumu
novērtēšanai un atzīšanai nodarbinātības iespēju novērtējumam darba tirgū. Kompetences
modelis (KM1) pamatots uz individuāliem parametriem / pamatprincipiem (īpaši izglītības),
uzsverot attīstības morālās, garīgās un personīgās īpašības. Kompetences modelis (KM2)
izstrādāts problēmu risināšanai, ar mērķi izveidot izglītības programmu un vērtēšanas
metodes, kas ļauj personai praktizēt to izmantošanu, lai izstrādātu skaidri noteiktu prasmju
bāzi. Modelis kas balstīts uz ražošanas darbību (KM3) uzsver, cik svarīgi ir sasniegumi, un
kopējā kompetences pieeja profesiju un amatu rezultātu mērīšanai. Izglītības programma ir
vērsta uz motivācijas un stratēģijas izvērtēšanu, ko izmanto, lai sasniegtu mērķus. Vadības
modeļa (KM4) aktivitāte ir apskatīta sociālo funkciju kontekstā, kas nosaka cilvēka prasības
un vēlmes attiecībā uz tiesībām darba vietā (Корнева, 2011).
Latvijas Sporta federācijas padomes (LSFP) prezidents A.Kalniņš LSFP kopsapulces
ziņojumā norāda, ka 2010.gadā 3.jūnijā kopumā sertificēti 226 sporta speciālisti, sertifikāta
derīguma termiņš – pieci gadi – beidzies 112 treneriem, no kuriem resertificējušies tikai 34.
Latvijā 2010.gadā ar atbilstošs sporta speciālista sertifikāts bija 1517 treneriem.
11.tabula
2010.gadā Latvijā pamatdarbā strādājošie sporta speciālisti
(Statistikas dati par Latvijā pamatdarbā strādājošiem sporta speciālistiem)
Ar izglītību

Kopā

Sporta darbinieki

augstāko sporta

1. Sporta speciālisti (kopā):
2. Sporta organizatori
(kopā):
Tai skaitā: Valsts iestādēs
un kapitālsabiedrībās
Pašvaldību iestādēs un
kapitālsabiedrībās
Biedrībās un
nodibinājumos
Privātajās
kapitālsabiedrībās
3. Treneri - kopā
Tai skaitā: Valsts iestādēs
un kapitālsabiedrībās
Pašvaldību iestādēs un
kapitālsabiedrībās
Biedrībās un
nodibinājumos
Privātajās
kapitālsabiedrībās
Prof. ievirzes sporta
izglītības iestādēs
4. Sporta skolotāji (kopā):
Tai skaitā: pirmsskolas
izglītības iestādēs
Vispārizglītojošajās skolās
Profesionālās izglītības
iestādēs
Augstskolās

citu augstāko

citu

Siev.

Vīr.

Siev.

Vīr.

Siev.

Vīr.

Siev.

Vīr.

2 094

2 584

1 761

2 022

237

306

95

261

376

674

292

417

57

153

27

99

39

43

30

35

6

6

3

2

240

295

205

242

27

22

8

31

70

258

41

89

19

107

10

57

27

78

16

51

5

18

6

9

623

1 120

545

870

37

129

40

120

30

33

28

30

0

0

2

3

96

124

85

102

6

10

4

11

83

337

63

190

13

96

7

51

36

51

28

42

5

5

3

4

378

575

341

506

13

18

24

51

1 095

790

924

735

143

24

28

42

233

28

153

26

76

1

4

1

662

521

589

501

61

21

12

10

188

230

170

197

6

2

12

31

12

11

12

11

0

0

0

0
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Izpētot IZM statistikas datus par 2010.gadā Latvijā pamatdarbā strādājošajiem sporta
speciālistiem (sk.11.tabulu), redzams, ka vairākums šajā specialitātē strādājošo - sporta
organizatori un treneri - ir vīrieši ar augstāko sporta izglītību, savukārt par sporta skolotājām
lielākā daļa strādā sievietes ar augstāko sporta izglītību.
Treneru sertifikāciju no 2003.gada 28.oktobra līdz 2007.gada 1.martam reglamentēja
MK noteikumi un Izglītības un Zinātnes ministrijas 2003.gada rīkojums Nr.654 „Par Sporta
speciālistu sertifikāciju”. Treneru sertifikāciju veica IZM apstiprinātā Sporta speciālistu
sertifikācijas komisija. Saskaņā ar 2006.gada 26.oktobra grozījumiem Sporta likuma 20.panta
trešajā daļā, sporta speciālistu sertifikāciju veic „Latvijas Sporta federācijas padome”.
Ar 2010.gada 30.janvāri spēkā stājušies Ministru kabineta 2010.gada 26.janvārī
pieņemtie "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam
noteiktajām prasībām"Nr.77.
Noteikumi nosaka sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības, kas izvirzītas
sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā. Noteikumos uzskaitītas
nepieciešamās prasības:
- sporta speciālists, kurš īsteno profesionālas ievirzes sporta izglītības programmas, vadot
sporta treniņus (nodarbības), vai veic izglītojošo vai metodisko darbu sporta jomā, kā arī
personām, kuras sniedz atbalstu tiem, kas apmeklē sporta treniņus (nodarbības) vai apgūst
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, nepieciešams sertifikāts.
Pašreiz bez sertifikāta sporta speciālists var strādāt un vadīt sporta treniņus
(nodarbības) piecus gadus pēc diploma saņemšanas, ja ir iegūts diploms par augstāko
pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā.
Uz 2011.gada 1.oktobri Latvijas Federāciju sporta padome (LSFP) pavisam reģistrēti
2562 sporta speciālisti, kas tiesīgi strādāt sporta jomā.
Sporta speciālistam, kurš īsteno sporta interešu izglītības programmu, nepieciešama
augstākā pedagoģiskā izglītība sportā vai C kategorijas sertifikāts, savukārt sporta
speciālistam, kurš īsteno sporta interešu izglītības programmu prāta sporta veidā,
nepieciešams C kategorijas sertifikāts vai augstākā pedagoģiskā izglītība, vai augstākā
izglītība un sertifikāts par apgūtu pedagogu profesionālās pilnveides B programmu.
Sporta speciālistu sertifikācija paredz četru kategoriju sertifikātus: A kategorijas
sertifikāts; B kategorijas sertifikāts; C kategorijas sertifikāts; D kategorijas sertifikāts
(sk.12.tabulu).
12.tabula
Sporta speciālista sertificēšanas raksturojums (MK noteikumi „Par Sporta speciālistu
sertifikāciju”)
Sertifikāta
veids
„A”kategorija
„B”kategorija
„C”kategorija
„D”kategorija

Sporta speciālista tiesības
īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu un sporta interešu
izglītības programmu, vada sporta treniņus (nodarbības) vai veic izglītojošo vai
metodisko darbu sporta jomā
- sniegt atbalstu tiem, kas apmeklē sporta treniņus (nodarbības) vai apgūst
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, konsultēt un ieteikt cilvēka
organismam atbilstošas fiziskās slodzes, racionāli izmantojot sportu cilvēka
veselības nostiprināšanai un saglabāšanai, kā arī sportiskās meistarības
pilnveidošanai
- vadīt sporta treniņus (nodarbības) saskaņā ar tādu personu izstrādātu sporta
treniņu (nodarbību) plānu, kuras ir ieguvušas A, B vai C kategorijas sertifikātu,
tikai šo personu īslaicīgas prombūtnes laikā
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Dotajā tabulā ir parādītas sporta speciālista tiesības, kas veicamas dažādu kategoriju
treneriem (Profesijas standarts Sporta treneris). Taču sporta speciālistu kvalifikācijas
iegūšanai ir noteiktas prasības, kas ir jāievēro, lai varētu strādāt sporta jomā (sk. 13.tabulu).
13.tabula
Prasības sporta speciālista kvalifikācijas iegūšanai (pielāgots pēc MK noteikumiem „Par
Sporta speciālistu sertifikāciju”)

Sporta
speciālista
kategorija

Prasības

Darba

izglītībai

stāžs

Darba rezultāts

Tālākizglītība

- pēdējo piecu gadu laikā apguvis sporta
trenera
darbam
atbilstošas
tālākizglītības programmas ne mazāk kā
60 stundu apjomā

/pieredze
„A”
kategorija

„B”
kategorija

„C”

augstākā
pedagoģiskā
izglītība sportā

pēdējos
piecus gadus
strādā par
sporta treneri

sagatavojis komandas vai
sportistus, kuri startējuši
Latvijas izlases komandas
sastāvā, uzrādot rezultātus,
kas atbilst augsta līmeņa
rezultātu noteikšanas
kritērijiem;
- saņēmis attiecīgās atzītās
sporta federācijas vai – ja
attiecīgajā sporta veidā
(darbības jomā) nav atzītas
sporta
federācijas
–
Latvijas Sporta federāciju
padomes atzinumu par
atbilstību A kategorijas
sporta
speciālistam
noteiktajām prasībām;

augstākā
pedagoģiskā
izglītība sportā

pēdējos
piecus gadus
strādā
par
sporta treneri

saņēmis attiecīgās atzītās
sporta federācijas vai – ja
attiecīgajā sporta veidā
(darbības jomā) nav atzītas
sporta federācijas –
Latvijas Sporta federāciju
padomes atzinumu par
atbilstību B kategorijas
sporta speciālistam

vidējā izglītība

-

kategorija

„D”

vidējo izglītību

saņēmis attiecīgās atzītās
sporta federācijas vai – ja
attiecīgajā sporta veidā
(darbības jomā) nav atzītas
sporta federācijas –
Latvijas Sporta federāciju
padomes atzinumu par
atbilstību C kategorijas
sporta speciālistam
noteiktajām prasībām

-

-

kategorija
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- pēdējo piecu gadu laikā apguvis sporta
trenera darbam atbilstošas
tālākizglītības programmas ne mazāk kā
60 stundu apjomā

- pēdējo piecu gadu laikā apguvis
Izglītības un zinātnes ministrijas
licencētas profesionālās pilnveides
izglītības programmas (ne mazāk kā
320 stundas), kas ietver zināšanas sporta
teorijā, sporta medicīnā, sporta
fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta
psiholoģijā, sporta veidā vai darbības
jomā;
- nokārtojuši sertifikācijas eksāmenu
- pēdējo piecu gadu laikā apguvis
Izglītības un zinātnes ministrijas atzītu
tālākizglītības programmu (ne mazāk kā
40 stundas), kas ietver pamatzināšanas
sporta veida tehniskajos un drošības
noteikumos, sporta medicīnā, iesācēju
nodarbību un sacensību organizēšanā,
attiecīgā sporta veida pamatiemaņu
apguvē, pedagoģiskās un psiholoģiskās
saskarsmes pamatos;
- nokārtojis sertifikācijas eksāmenu

Ja sertificējamais sporta speciālists nevar uzrādīt dokumentus par pietiekamu darba
stāžu vai kvalifikācijas paaugstināšanai nepieciešamo stundu skaitu, viņam jākārto
sertifikācijas eksāmens.
Sporta speciālists, kurš ieguvis diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta
treneru kvalifikācijas studiju programmā, ir tiesīgs saņemt B kategorijas sertifikātu.
Jēdziens resertifikācija ir atkārtota profesionālā sporta speciālista atestācija sertifikāta
atjaunošanai.
Apkopojot 1.3. apakšnodaļu „Profesionālās pilnveides izglītības programmu
realizācija treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveidē tālākizglītībā” varam
secināt, ka:
1) pētnieku (Dall'Alba, Barnacle, 2005; Dall’Alba, Sandberg, 1996) uzskata, ka
formālās profesionālās izglītības mācību programmas parasti uzsver pakāpenisku zināšanu un
prasmju uzkrāšanu;
2) efektīvai profesionālās kvalifikācijas pilnveides realizācijai nepieciešama
tālākizglītības programmu izvērtēšana, kur programmas saturu un rezultātu vērtē, izskatot
izstrādāto tālākizglītības programmu atbilstību vai neatbilstību. Tālākizglītības programmas
un tās īstenošanas kvalitāti vispirms izvērtē programmas dalībnieki vai programmu īstenojošā
institūcija.
Darba teorētisko daļu veido ievads un zinātniskās literatūras analīze par pētāmo
problēmu un apkopotas zinātnieku atziņu apkopojums par kompetences izpratni, tās
veidošanos un attīstību didaktiskās kompetences pilnveidei.
Darba ievadā pamatota pētāmās problēmas aktualitāte, pētījuma zinātniskā novitāte un
praktiskā nozīmība, un metodoloģija.
Darba ievadā definēti: mērķis, hipotēze, pētījuma priekšmets, objekts, subjekts,
pētījuma uzdevumi, pētījumā lietotās metodes. Aprakstīta pētījuma gaita (pētījuma posmi) un
definētas tēzes promociju darba aizstāvēšanai.
Pirmajā apakšnodaļā analizēts izglītības un tālākizglītības teorētiskais skatījums
treneru profesionālās pilnveides kontekstā. Raksturota tālākizglītības zināšanu attīstošā,
nepārtrauktā, pastāvīgā pilnveide. Apskatīti pētījumi (Зеер, 2006; Vargas-Tonsing, 2007) par
izglītības nozīmi profesionālās pilnveides kontekstā. Apskatītas pieaugušo mācīšanās
īpatnības, analizējot pētnieku atziņas (Rogers, 1969; Lieģeniece, 2002; Maslo, 2003 u.c.) un
Latvijas centrālās statistikas dati par pieaugušo izglītību.
Darba otrajā apakšnodaļā vairāku zinātnieku atziņas par kompetences būtību un
izpratni, apskatītas zinātnieku pētījumos analizētās treneru profesionālās darbības, kas ietver
profesionālās didaktiskās kompetences saturu, akcentējot trenera specifiskās prasmes (Lyle,
2007; Gilbert, Cōté, Mallet, 2006; Haag, Haag, 2003), autores definētā trenera profesionālās
didaktiskās kompetences pilnveide tālākizglītībā, kas ietver vairāku zinātnes jomu
kompetences.
Lai pētījumā noskaidrotu treneru vajadzības profesionālās didaktiskās kompetences
pilnveidei, analizētu treneru mācīšanās situācijas, kas veidojas tālākizglītības procesā,
noskaidrotu piedāvāto tālākizglītības programmu efektivitāti pēc dalībnieku orientētās pieejas,
izvērtētu treneru kompetences pašnovērtējumu, realizēts pētījuma pirmais uzdevums –
izstrādāti teorētiski pamatoti profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritēriji
(plānošanas, organizēšanas, vadīšanas, novērtēšanas struktūrelementi, kas katru komponentu
raksturo trīs profesionālās darbības izpausmes līmeņos). Izvērtēšanas kritēriji balstīti uz
zinātniekiem pētījumiem par sporta treniņa aspektiem, par treneru izglītošanu (Lyle, 2002;
Jones, 2004; Cōté, Gilbert, 2009) un kompetences strukturēšanas teorijām (Bales, 2007;
Duffy, 2008).
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Darba trešajā apakšnodaļā apskatītas profesionālās izglītības mācību programmas un
profesionālās kvalifikācijas pilnveides realizācija, akcentējot pētnieku atziņas (Dall'Alba,
Barnacle,2005; Dall’Alba, Sandberg,1996), ka formālās profesionālās izglītības mācību
programmas parasti uzsver pakāpenisku zināšanu un prasmju uzkrāšanu.
.
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2. DARBA UZDEVUMI, PĒTĪŠANAS METODES UN
PĒTĪJUMA ORGANIZĀCIJA
2.1. Darba uzdevumi
Vajadzību pēc nepārtrauktas kompetenču pilnveides nosaka mūsdienu mainīgā vide un
arvien jaunās darba tirgus prasības.
Analizējot zinātniskās publikācijas par trenera profesionālās kompetences veidošanu,
attīstīšanu, kā arī kompetences strukturēšanu dažāda līmeņa treneriem, autori norāda uz
kompetencēm, kas svarīgas treneru profesionālajai jomai. Tālākizglītībā profesionālās
pilnveides izglītības programmas mērķim un uzdevumiem jāatbilst izglītības mērķgrupai. Tā
kā treneri ir ar dažādu izglītības līmeni, pilnveidojot treneriem nepieciešamās profesionālās
didaktiskās kompetences, problēmas ir treneru tālākizglītošanās procesā, tāpēc darba mērķis
ir strukturēta, teorētiski un zinātniski argumentētu treneru profesionālās didaktiskās
kompetences pilnveides modeļa izstrāde tālākizglītībai, izpētot tālākizglītības profesionālās
pilnveides programmu efektivitāti un izstrādājot treneru profesionālās kompetences
izvērtēšanas kritērijus.
Pamatojoties uz zinātniskās literatūras un pētījuma rezultātu analīzi, tika izvirzīta
promocijas darba hipotēze: tālākizglītībā treneru profesionālā didaktiskā kompetence
uzlabosies, ja:
 pirms tālākizglītības programmu realizēšanas tiks noteiktas treneru vajadzības un
iespējas profesionālās didaktiskās kompetences pilnveidei;
 treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides tālākizglītības programmu
saturs un tā īstenošana mācīšanās situācijās ir vērsta uz zināšanu, prasmju un
attieksmju integrēšanu.
Lai realizētu darba mērķi un pārbaudītu hipotēzi, pētījumam izvirzīti šādi uzdevumi:
1. Izstrādāt treneru profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritērijus.
2. Izpētīt un analizēt treneru tālākizglītības iespējas un vajadzības Latvijā.
3. Izvērtēt treneriem piedāvāto tālākizglītības programmu efektivitāti treneru
profesionālās didaktiskās kompetences pilnveidē.
4. Izstrādāt strukturētu, teorētiski un zinātniski argumentētu treneru profesionālās
didaktiskās kompetences pilnveides tālākizglītības modeli.

2.2. Pētījuma metodes
Lai realizētu izvirzītos uzdevumus un sasniegtu darba mērķi, lietotas:
 Teorētiskās pētījuma metodes: zinātniskās literatūras analīze; izglītības dokumentu
materiālu analīze, treneru profesionālās pilnveides programmu kontentanalīze.
 Empīriskās pētījuma metodes: treneru aptauja – anketēšana (vajadzību izpētei),
kvalitatīvā un kvantitatīvā izpēte; ekspertu intervijas, videonovērošana, kompetences
pašnovērtējums.
 Datu apstrādes metodes: kvalitatīvo un kvantitatīvo datu interpretācija; datu
triangulācija; matemātiskā statistika.
Sākumdatu ieguvei veikts pilotpētījums - aptauja, noskaidrojot treneru viedokļus
zināšanu un prasmju pilnveides nepieciešamībai mūžizglītības kontekstā. Daļēji strukturētas
ekspertu intervijas padziļinātai problēmas izpētei, videonovērošana – mācīšanās situāciju
izpētei, kompetences pašnovērtējumi – treneru nepieciešamās profesionālās didaktiskās
kompetences pilnveidei tālākizglītībā.
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Pētījuma realizēšanai izveidota pētījuma metodika, kas attēlota 14.tabulā.
14.tabula
Pētījuma metodika
Pētījuma
mērķis
1. Trenera
tālākizglītības
vajadzības un
iespējas Latvijā

2. Programmu
efektivitātes
izvērtējums

3. Profesionālās
didaktiskās
kompetences
izpēte treneru
tālākizglītībā
4. Profesionālās
didaktiskās
kompetences
kritēriju izveide

5. Modelis
treneru
profesionālās
didaktiskās
kompetences
pilnveidei
tālākizglītībā

Pētījuma jautājums
Kādas ir treneru tālākizglītības
vajadzības un iespējas
profesionālajā jomā?

Datu analīzes veidi
un
metodes
Intervija
(klāsteru analīze)
Anketa
(aprakstošā
statistika)
Programmu
kontentanalīze

Kāds profesionālās pilnveides
programmas mērķis un
iegūstamie mācību rezultāti
veicina treneru profesionālās
didaktiskās kompetences
pilnveidi?
Kā zinātniskajā literatūrā un
treneru darbībā tiek izprasta
profesionālās didaktiskās
kompetences pilnveide
tālākizglītībā?
Kādi kritēriji parāda
profesionālās didaktiskās
kompetences nepieciešamo
pilnveidi kvalitatīvai
profesionālās darbības
veikšanai?
Kādi mācīšanās uzdevumi
mācīšanās situācijās treneriem
veicami nepieciešamās
profesionālās didaktiskās
kompetences pilnveidei
tālākizglītībā?

Ekspertu
intervija

Pētījuma
dati
Vadošie
tālākizglītības
programmu vadītāji
Treneri
Profesionālās
pilnveides un
augstākās
profesionālās izglītības
programmas
Zinātniskā
literatūra

Videonovērošana
(klāsteru analīze)

Treneri
Zinātniskā
literatūra

Kompetences
pašnovērtējums
(klāsteru analīze)

Treneri

Kompetences
pašnovērtējums
(klāsteru analīze)
Videonovērošana
(klāsteru analīze)

Treneri

Ekspertu intervija
(klāsteru analīze)

Eksperti

Triangulācija

Autore

Autore

Empīrisko un statistisko datu izvērtējums treneru profesionālajai pilnveidei
tālākizglītībā balstīts uz humānpedagoģisko dalībnieku orientēto pieeju (Ross, 2010;
Fitzpatrick, Saners, & Worthen, 2011).
Lai modelētu treneru vajadzības profesionālās didaktiskās kompetences pilnveidei,
tika lietota kvalitatīvo metožu triangulācija.
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2.2.1. Zinātniskās literatūras avotu izpēte un analīze
Šajā darba etapā tika izvērtēta un precizēta tēma, izvirzīti uzdevumi, izstrādāta
hipotēze un zinātniskā darba metodika (Akadēmisko un zinātnisko darbu izstrāde). Pētot
speciālo literatūru par konkrēto tēmu, tika veikti pieraksti, jo pētījuma gaitā radās arvien
jaunas atziņas.
Speciālās literatūras analīze sniedz informāciju par konkrēto pētāmo tēmu un arī par
tās saistību ar citām tēmām. Literatūras avotu analīze tika veikta visa darba izstrādes gaitā.
Promocijas darba realizācijas procesā analizēti 161 literatūras avoti, no kuriem 74
latviešu valodā, 70 angļu valodā, 6 vācu valodā, 11 krievu valodā.
2.2.2. Dokumentālo materiālu analīze
Tika izpētīti un analizēti dokumenti, kuru atsevišķās nodaļās vai paragrāfos skarta
pētāmā problēma par treneru tālākizglītības īstenošanu: Izglītības likums, Augstākās izglītības
likums, Profesionālās izglītības likums, Sporta likums, Profesiju standarts (Sporta treneris,
Vecākais sporta treneris), Sporta pedagoga standarts u.c.
2.2.3. Programmu kontentanalīze
Kontentanalīze balstās:
 uz pedagoģiskās zinātnes priekšmeta un objekta specifiku;
 uz teorētiskām atziņām;
 uz empīriska pētījuma vispārinātu programmu un procedūru;
 uz pētāmās problēmas specifikas ievērošanu.
Kvalitatīvā kontentanalīze ir starpposms starp kvantitatīvajām un kvalitatīvajām
pētījuma metodēm.
Kvalitatīvajā pieejā svarīgas ir arī slēptās nozīmes un konteksts, kas ļauj precīzāk
noteikt satura nozīmes un nodrošina pamatīgāku datu interpretāciju (Krippendorff, 2004).
Programmu kontentanalīze tika veikta, ņemot vērā treneru profesionālās pilnveides
programmu aprakstus. Analizēts treneru profesionālās izglītības un pilnveides programmu
mērķis (lai noskaidrotu, vai tas vērsts uz profesionālās kompetences pilnveidi) un iegūstamie
mācību rezultāti, kuri izvērtēti pēc uz dalībnieku vajadzībām orientētās pieejas programmu
efektivitātes noteikšanai (Ross, 2010; Fitzpatrick, Saners, & Worthen, 2011) un profesionālās
didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritērijiem.
2.2.4. Aptauja – anketēšana
Anketēšana ir ekspertu viedokļu savākšana ar anketu palīdzību. Personu, kas atbild uz
anketas jautājumiem, sauc par respondentu. Anketa ir aptaujas lapa, kuru respondents izpilda
patstāvīgi pēc norādītajiem noteikumiem. Anketa ietver jautājumus un skaidrojošu tekstu.
Lai realizētu pētījuma pirmo uzdevumu, tika veikta aptauja (sk. 1.piel.), kuras
sākumdatu ieguvei veikts pilotpētījums anketas aprobēšanai. Pilotpētījumā piedalījās 97
respondenti (esošie un topošie treneri).
Empīriskajā pētījumā aptaujāts 191 respondents no dažādiem Latvijas reģioniem, t.i.,
ESF projekta “Kompetents sporta pedagogs” dalībnieki. Ar anketas palīdzību noskaidroti
treneru tālākizglītību noteicošie aspekti mūžizglītības kontekstā.
Anketa veidota divās daļās, pirmajā daļā iekļaujot 15 jautājumus, kuri sadalīti 3
blokos, bet otrajā daļā ir 13 apgalvojumi par mūžizglītību un atvērtais jautājums (ceturtais un
piektais bloks):
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pirmā bloka jautājumi saistīti ar trenera izglītošanās procesu mūžizglītības jomā,
salīdzinošā aspektā izvērtējot šādu informāciju - respondenta dzimums, vidējais
vecums, iepriekš iegūtā izglītība, darba stāžs sporta jomā;
 otrā bloka jautājumi saistīti ar profesionālās kompetences pilnveides nepieciešamības
izvērtējumu;
 trešā bloka jautājumi saistīti ar tālākizglītības noteicošo faktoru pozitīvo un negatīvo
aspektu noskaidrošanu;
 ceturtajā blokā iekļauti 13 apgalvojumi par mūžizglītību, no kuriem respondentiem
bija jāizvēlas viens no trim atbilžu variantiem: apgalvojumam piekrītu (1), daļēji
piekrītu (2), nepiekrītu (3);
 piektajā blokā ir atvērtais jautājums, kura apstrāde veikta ar QSR NVivo9
datorprogrammas palīdzību.
Aptaujas struktūra parādīta 5. attēlā.
1.bloks
Profildati

4.bloks
Mūžizglītības apgalvojumi
(kvantit. dati)

2.bloks
Profesionālās kompetences
nepieciešamība

3.bloks
Tālākizglītību noteicošie
faktori (kvantit. dati)

5. bloks
Pozitīvie un negatīvie aspekti tālākizglītībā
(kvalit.dati)
5.att. Aptaujas struktūra

Sākumā ar anketas palīdzību tika pārbaudīta iegūto rezultātu ticamība. Šim nolūkam
noskaidrota visas anketas jautājumu skalas iekšējā saskaņotība (sk.4.piel.), nosakot Kronbaha
alfa koeficientu (Kronbaha alfa α =.60).
2.2.5. Kompetences pašnovērtējums
Pašnovērtējums ir motivācijas un mācīšanās instruments, kas sniedz iespēju pareizi
novērtēt savas stiprās un atzīt savas vājās puses, tādējādi sekmējot mācīšanās efektivitāti
(Tiļļa, 2005). Kompetences pašnovērtējums ir aptaujas veids, kurā tika aprakstītas vecākā
sporta veida trenera profesionālās darbības (kompetences) dažādu pienākumu veikšanā, kas
sniedz informāciju par treneru profesionālās darbības aktivitāšu izpildi viņu vērtējumā.
Pētījuma realizēšanā treneri tika iepazīstināti ar pētījuma mērķi un iegūto datu tālāku
izmantošanu.
Kompetences pašnovērtējums izsniegts aizpildīšanai 37 treneriem, no kuriem viens
treneris nevēlējās piedalīties pētījumā. Pētījumam datu izpētē izmantotas 36 treneru anketas
(sk. 12.piel.). Respondentu vecuma diapazons no 25 līdz 75 gadam - ESF semināra
„Kompetents sporta pedagogs” dalībnieki, no kuriem izlases apjoms veikts pēc nejaušības
principa. Treneri pārstāvēja kā individuālos, tā arī komandas sporta veidus (sk. 13.piel.).
Kompetences pašnovērtējuma apgalvojumi sastāvēja no trenera veicamajiem
pienākumiem, kas ietverti „Vecākais sporta veida treneris” profesijas standartā, kuri paredz,
ka trenera profesionālā darbība saistīta ar sporta nodarbību programmu īstenošanu atbilstoši
valsts izglītības standartiem (Profesijas standarts „Vecākais sporta veida treneris”).
Kvalifikācijas prasības treneriem ir balstītas uz normatīvajiem dokumentiem un MK
noteikumiem "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam
noteiktajām prasībām" (MK noteikumiem Nr.77).
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Profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritēriju kodu
raksturojums treneru pašnovērtējumā

Plānošana
Kods_P_ISAPLP
___________________
Plāno un īsteno savam
sporta veidam atbilstošu
profesionālā līmenī
programmu.

Organizēšana
Kods_ O_VTNS
___________________

Spēj patstāvīgi plānot profesionālo darbību
nezināmās situācijās
Spēj daļēji patstāvīgi plānot profesionālo darbību
paredzamās situācijās
Spēj plānot profesionālo darbību paredzamās
situācijās ar citu speciālistu palīdzību

Spēj patstāvīgi organizēt profesionālo darbību
nezināmās situācijās

nezināmās situācijās

Organizē un vada treniņu
nodarbības, sacensības un
citus ar sportu saistītus
pasākumus.

Spēj daļēji patstāvīgi organizēt profesionālo darbību
paredzamās situācijās

Vadīšana
Kods_ V_SSVAKP
____________________
Veido un vada savam
sporta veidam atbilstošu
koncepciju, programmas

Spēj patstāvīgi veidot un vadīt savam sporta veidam
atbilstošu koncepciju, programmas
nezināmās situācijās

Spēj organizēt profesionālo darbību paredzamās
situācijās ar citu speciālistu palīdzību

Spēj daļēji patstāvīgi veidot un vadīt savam sporta
veidam atbilstošu koncepciju, programmas
paredzamās situācijās
Spēj veidot un vadīt savam sporta veidam atbilstošu
koncepciju, programmas paredzamās situācijās
ar citu speciālistu palīdzību

Novērtēšana
Kods_ N_SPD
___________________
Novērtē audzēkņu un
savu profesionālo
darbību.

Spēj patstāvīgi novērtēt audzēkņu un savu
profesionālo darbību nezināmās situācijās
Spēj daļēji patstāvīgi novērtēt audzēkņu un savu
profesionālo darbību paredzamās situācijās
Spēj novērtēt audzēkņu un savu profesionālo darbību
paredzamās situācijās ar citu speciālistu palīdzību

6. att. Kodu raksturojums treneru pašnovērtējumā
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Izpētot un analizējot kompetences pašnovērtējumus, tika noteiktas treneru
profesionālo darbību raksturojošas grupas un veikts katras treneru grupas profesionālās
darbības prasmju aprakstu (kā un kādā situācijā prasme tiek veikta).
Kompetences pašnovērtējums tiks analizēts pēc teorētiskā daļā 1.2.3.sadaļā „Treneru
profesionālās didaktiskās kompetences veidošanās un attīstības struktūra un izvērtēšanas
kritēriji” autores izstrādātiem treneru profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas
kritērijiem, nosakot treneru profesionālās darbības (kompetences) izpildes līmeņus:
1.līmenis - profesionālās darbības izpilde paredzamās situācijās ar citu speciālistu
palīdzību;
2. līmenis - profesionālās darbības izpilde paredzamās situācijās;
3. līmenis - profesionālās darbības izpilde nezināmās situācijās.
Kompetences pašnovērtējumā pilnveides kontekstā analizētas arī treneru profesionālās
sadarbības organizēšanas prasmes, kā arī profesionālo zināšanu pilnveide.
Izvērtēšanā tiks noteikti arī treneru profilkodi (vecums, dzimums, darba stāžs,
izglītības līmenis). Respondentu atbildes kodētas un analizētas ar QSR NVivo9
datorprogrammas palīdzību (sk. 17.piel.) vadoties pēc profesionālās didaktiskās kompetences
izvērtēšanas kritērijiem, kas parāda treneru profesionālo darbības izpildi trīs dažādos izpildes
līmeņos (sk.6.att.).
Pēc kompetences pašnovērtējumos iegūtajiem un apkopotajiem kvalitatīvajiem
pētījuma rezultātiem, pamatojoties uz pētījumā konstatētajām treneru vajadzībām, tiks
veidotas profesionālo darbību raksturojošās treneru grupas, kas parādīs (nepieciešamos
uzlabojumus) darbības virzienus treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides
modeļa izveidei tālākizglītībā.
2.2.6. Ekspertu intervija
Intervija ir vienpusīga saruna, kurā pētnieks cenšas izzināt interesējošās problēmas.
Standarta intervijas paredz iepriekš sagatavotu jautājumu klāstu, pēc kura intervētājs vada
sarunu. Svarīgi ievērot identiskus sarunu apstākļus ar visiem sarunu biedriem. Intervija
iepriekš tika sarunāta, ņemot vērā respondentiem pieņemamo intervijas laiku un vietu.
Intervijas notika Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas telpās.
Intervija tika veikta ar mērķi, noskaidrot ekspertu viedokļus par treneriem nodrošināto
tālākizglītības nozīmi un iespējām treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveidē
(sk. 15.piel.).
Intervijā piedalījās pieci Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas sporta speciālisti,
vadošie tālākizglītības programmu vadītāji. Intervijas ilga no 20 līdz 45 minūtēm. Pirms
intervijas tika saņemta ekspertu atļauja par intervijas ierakstīšanu diktofonā un tās
transkripciju. Ekspertu intervijas tika kodētas (sk.14.piel.) un analizētas ar QSR NVivo9
datorprogrammas palīdzību. Izveidoti saturisko kodu modeļi (sk. 16.piel.)
Analizējot ekspertu intervijas, par pamatu ņemti teorētiskajā daļā 1.2.3. Profesionālās
kompetences veidošanās un attīstības struktūra un izvērtēšanas kritēriji autores izstrādātie
profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritēriji.
Ekspertu raksturojums:
1) eksperts (E_1) – sieviete, Dr.paed. profesore ar 39 gadu darba stāžu,
2) eksperts (E_2) – vīrietis, Dr.paed. profesors ar 49 gadu darba stāžu,
3) eksperts (E_3) - sieviete, Dr.paed. asoc. profesore ar 37 gadu darba stāžu,
4) eksperts (E_4) – vīrietis, docents ar 55 gadu darba stāžu
5) eksperts (E_5) – sieviete, maģistre ar 27 gadu darba stāžu.
Intervijas gaitā tika izmantots daļēji strukturēts intervijas veids, nodrošinot interviju
objektivitāti, lai panāktu intervējamo ekspertu atbilžu lielāku elastīgumu un validitāti.
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Eksperti izteica savu viedokli par treneru profesionālās didaktiskās kompetences
pilnveides tālākizglītības procesa realizāciju.
Intervijā ietvertos jautājumus var iedalīt šādos blokos: profesionālā pieredze
tālākizglītībā; veicinošie un kavējošie faktori treneru tālākizglītībā; tālākizglītības
profesionālās pilnveides programmu realizācija profesionālās kompetences pilnveidei.
Ekspertu atbildes ļauj detalizēti izprast tālākizglītības sistēmas funkcionālo aspektu no
stratēģijas līdz funkcionālajai uzvedībai, kā arī ekspertu atziņu sistēmiskā pieeja ļauj modelēt
treneru vajadzības, plānojot darbības, kas iekļaujamas treneru profesionālās didaktiskās
kompetences modelī.
2.2.7. Videonovērošana
Treneru tālākizglītošanās procesā ar videonovērošanas metodi iegūti videomateriāli.
Kvalitatīvajā pētniecībā videomateriālus izmanto, pētot dabiskas situācijas (Knoblauch,
2004). Svarīgi, lai novērošanā atklātu procesu, tāpēc ļoti nozīmīga ir dokumentālo faktu
uzkrāšana videofilmās (Kristapsone, 2008).
Videonovērošana tika organizēta saskaņā ar Zinātnieka ētikas kodeksu, Eiropas
pētnieka hartu un pētnieka pienākumiem, respektējot katra pētījuma dalībnieka piekrišanu par
video izmantošanas norisi, kas paredz konfidencialitāti un neļauj identificēt personību un tai
kaitēt (Ethical guidelines for educational research, 2011).
Uzfilmētais materiāls tika apstrādāts ar QSR NVivo 9 datorprogrammas palīdzību,
nosakot kodus (sk.21.piel.) pēc teorētiskajā daļā 1.2.3. „Profesionālās kompetences
veidošanās un attīstības struktūra un izvērtēšanas kritēriji” autores izstrādātiem treneru
profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritērijiem (pēc plānošanas,
organizēšanas, vadīšanas, novērtēšanas struktūrkomponentiem).
Videonovērošanas izvērtēšanā galvenā uzmanība tika pievērsta treneru darbībai
(semināra teorētiskajā un praktiskajā daļā) zināšanu, prasmju pilnveidei treneru darbības –
mācīšanās situācijās, kas analizētas, ņemot vērā autores izveidotos profesionālās didaktiskās
kompetences izvērtēšanas kritērijus.
2.2.8. Kvalitatīvo un kvantitatīvo datu interpretācija
1.Kvalitatīvo datu interpretācija: kontentanalīze, iegūto datu kodēšana, grupēšana un klāsteru
analīze, izmantojot QSR NVivo9 apstrādes datorprogrammu;
2.Kvantitatīvo datu interpretācija: datu grafiska attēlošana, datu biežuma noteikšana,
korelāciju analīze, izmantojot analītisko datu apstrādes datorprogrammu SPSS 15,0 (sk.
4.piel.)
2.2.9. Matemātiskās datu apstrādes metodes
Iegūtie dati ievadīti un matemātiski apstrādāti Microsoft Office Excel 2007
programmā, lai tos atspoguļotu grafiski un interpretētu.
Empīrisko datu salīdzinošā analīze tika veikta ar statistiskās apstrādes un analīzes
programmu SPSS 15,0 (Statistical Package for Social Science) palīdzību (4.piel.).
Pētījumā iegūto datu ticamība tika aprēķināta ar Kronbaha –alfa (Cronbachs alpha)
koeficientu (Kristapsone, 2008).
Aptaujas datu analīzei tika lietota:
- aprakstošā statistika (sk. 6.piel.);
- korelācijas koeficienta aprēķināšana, lai noteiktu dažādu mainīgo savstarpējo ciešumu
(sk.3.piel.);
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- Kolmagorova – Smirnova tests (sk.7.piel.). Šajā testā empīriskā sadalījuma novirze no
normālā sadalījuma tiek uzskatīta par būtisku, ja signitifikance (nozīmīgums) ir p<0,05;
- Vilkoksona rangu tests – atkarīgām kopām statistiski nozīmīgu atšķirību noteikšanai (sk.
8.piel.);
- Manna Vitnija U tests neatkarīgām kopām statistiski nozīmīgu atšķirību noteikšanai (sk.
9.piel.).
Aptaujā iekļauto 13 apgalvojumu apstrāde nozīmīgāko mūžizglītības grupu izdalīšanai
veikta ar faktoru analīzes (Factor analysis) metodi, noteikts skalas iekšējās saskaņotības
koeficients (Kronbaha-alfa alfa α =.811) (Lasmanis, Kangro 2004; Pallant, 2007).
Nozīmīgāko parametru vidējie rādītāji izteikti procentuālā vērtējumā (sk. 11.piel.).
Kvalitatīvo datu rezultāti balstīti uz statistiku, kas ļauj novērtēt novērotās parādības
statistisko nozīmīgumu (Kroplijs, Raščevska, 2004). Analizējot datus, veikta kodēšana.
Kvalitatīvie dati izmantoti kvantitatīvajā pētījumā iegūto datu papildināšanai, aktualizējot
trenera profesionālo darbību raksturojošajās grupās.
Izveidotās dendogrammas balstītas uz Jaccard's indeksu (sk. 20., 22.piel.), kas
pazīstams arī kā Jaccard's līdzības koeficients (Jaccard similarity coefficient), ko izmanto
līdzību un daudzveidību izlases kopu salīdzināšanai. Ja p >0,05, tad mijsakarības ir statistiski
ticamas.
Rādītāju validitāti un atbilstību nosaka datu ieguves un metodikas dažādošana,
pētījumu atkārtošana un rezultātu salīdzināšana (Geske, Grīnfelds, 2006).
Datu analīzē tika izmantota sinerģija (datu triangulācija) informācijas iegūšana no trīs
dažādiem avotiem, treneru pašnovērtējuma, ekspertu intervijas un novērošanas, kad
kvalitatīvie dati norāda tieši saskatāmas attiecības, kuras interpretē ar iegūtajiem rezultātiem.
Ja kvalitatīvie dati iegūti, izmantojot vairākas metodes, tad vieglāk izprast teorijas
loģiskos pamatus un pamanīt atšķirības, līdz ar to nodrošinot rezultātu ticamību.

2.3. Pētījuma organizēšana
Lai sasniegtu pētījuma mērķi - strukturēta trenera profesionālās didaktiskās
kompetences pilnveides tālākizglītības modeļa izveide, pamatojoties uz pētnieku (Duffy,
2008; Baartman, Bruijn, 2011) zinātniskajām atziņām un empīriskā pētījuma izvērtējuma
rezultātu analīzi – pētījums tika veikts 3 posmos, kurā kopumā piedalījās 329 respondenti.
15.tabula
Pētījuma realizēšanas posmi
Mērķis

Pētījuma
dalībnieki
1.posms 2006.gada jūnijs-2009.gada jūnijs
Situācijas apzināšana un pilotpētījums (n=97)
Saturs

Izvirzīt pētījuma problēmu un
formulēt sākotnējo hipotēzi

Literatūras, izglītības
dokumentu izpēte

Pilotpētījumā
noskaidrot topošo un esošo
treneru zināšanu un prasmju
pašnovērtējumu
Izpētīt zinātnisko literatūru par
treneru didaktiskās
kompetences saturu

Topošo un esošo treneru
zināšanu un prasmju pilnveides
nepieciešamības apzināšana ar
anketas palīdzību
Analizēti pētījumi, kas balstīti
uz treneru kompetences
strukturēšanas teoriju

Autore
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Rezultāti

Izpētīta literatūra.
Izvirzīta sākotnējā hipotēze.
Noteikta pētījuma bāze.

97
respondenti

Iegūts treneru vērtējums par
tālākizglītības nepieciešamību
mūžizglītības kontekstā

Autore

Izpētītas zinātniskās publikācijas
Izstrādāti profesionālās
didaktiskās kompetences
izvērtēšanas kritēriji

15.tabulas turpinājums
Mērķis

Pētījuma
dalībnieki

Saturs

Rezultāti

2.posms 2009.gada jūnijs -2011.gada septembris
Pētījumu veikšana un datu analīze (n=232)
Izpētīt treneru viedokļus par
tālākizglītības iespējām un
vajadzībām Latvijā

Treneru tālākizglītības iespēju
un vajadzību izpēte Latvijā

191
respondents

Noskaidrot tālākizglītības
programmu vadītāju viedokļus
par treneru profesionālās
kompetences pilnveides
iespējām

Tālākizglītības vadītāju
viedokļu apzināšana par
tālākizglītības nodrošināšanu
dažādu pilnveides programmu
ietvaros

5
ekspertu
intervijas

Noskaidrot treneriem
piedāvāto profesionālās
pilnveides programmu saturu

Profesionālo pilnveides
programmu efektivitātes
izvērtējums, ņemot vērā
dalībnieku orientēto pieeju

Novērot treneru mācīšanās
norises procesu tālākizglītībā

Piecu teorētiski praktisko
nodarbību videonovērošana,
izvērtējot trenera mācīšanās
procesu pēc izveidotajiem
profesionālās didaktiskās
kompetences kritērijiem

Apzināt un izanalizēt treneru
kompetences pašnovērtējumu

Noskaidrot treneru
profesionālās darbības izpildes
pamatraksturojumu un
nepieciešamās pilnveides
vajadzības tālākizglītībā

Izveidot strukturētu,
teorētiski un zinātniski
argumentētu trenera
profesionālās didaktiskās
kompetences pilnveides
tālākizglītības modeli

Formālās un
neformālās
profesionālās
pilnveides
programmas

5 teorētiski
praktiskās
nodarbības videomateriāli

36
respondenti

Iegūti dati par treneru vajadzībām
kvalitatīvas tālākizglītības
nodrošināšanā un iespējām
profesionālās jomas pilnveidē.
Apkopoti treneru viedokļi par
pieejamo tālākizglītību Latvijā
Daļēji strukturētas intervijas, kuras
kodētas pēc izstrādātiem
profesionālās didaktiskās
kompetences izvērtēšanas kritērijiem.
Izveidoti 4 tālākizglītības darbības
virzieni treneru grupu iedalījumu
raksturošanai
Pēc uz dalībnieku vajadzībām
orientētās pieejas novērtēta piedāvāto
programmu efektivitāte, raksturojot
treneru profesionālo didaktisko
kompetenci.
Izveidots treneru izglītības
programmu un profesionālās
pilnveides programmu analītisks
raksturojums
Iegūtie dati kodēti.
Savstarpējo mijsakarību
dendogrammā izveidojušās 8 līdzīgas
grupas, kuras apvieno
2 lielākas grupas.
Videonovērošanā konstatētas
mācīšanās procesa mijsakarības
Izveidotas piecas treneru
profesionālo darbību izpildi
raksturojošas grupas.
Katrai treneru grupai akcentēti
nepieciešamie uzlabojumi
tālākizglītībā

3.posms 2011.gada oktobris – 2012.gada augusts
Pētījumu rezultātu apkopošana
Iegūto pētījumu rezultātu
Autore
Veikta korelācijas un faktoru
datu matemātiski statistiskā
analīze kvantitatīvo datu
apstrāde.
interpretācijai.
Trenera profesionālās
Veikta kodēšana, modelēšana
didaktiskās kompetences
kvalitatīvo
datu interpretācijai.
pilnveides tālākizglītības
Izveidots strukturēts treneru
modeļa izveide, kas balstās
profesionālās didaktiskās
uz zināšanu, prasmju un
kompetences pilnveides
attieksmju integrēšanu
teoriju (Baartman, Bruijn ,
tālākizglītības modelis
2011) un pieeju
sociālkultūras mācīšanās
organizācijas sistēmām
(Tiļļa, 2005) profesionālā
pilnveidē un empīriskā
pētījuma izvērtējuma
rezultātu analīzi.
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1.posms - no 2006.gada jūnija līdz 2009.gada jūnijam.

Uzsākta zinātniskās literatūras teorētiskā analīze (par tālākizglītības izpratni un
kompetenču būtību), nosakot galvenos jautājumus pētījuma problēmas turpmākai
risināšanai. Formulēta pētījuma sākotnējā hipotēze. Veikta dokumentu materiālu
analīze. Uzsākts pilotpētījums.
 Ņemot vērā vairāku pētnieku zinātniskās atziņas par profesionālās kompetences
veidošanos un attīstību un profesiju standartus „Sporta treneris” un „Vecākais sporta
treneris”, kas reglamentē treneru profesionālo darbību, balstoties uz treneru
kompetences un kvalifikācijas strukturēšanu (Duffy, 2008), EKI mūžizglītības
kvalifikācijas līmeņiem un pieeju sociālkultūras mācīšanās organizācijas sistēmām
(Tiļļa, 2005), izstrādāti profesionālās kompetences izvērtēšanas kritēriji un to
raksturojošie darbības izpausmes līmeņi.
2.posms - no 2009.gada jūnija līdz 2011.gada septembrim.
 Veikta teorētiskās un zinātniskās literatūras apkopošana; pētījuma problēmas un
hipotēzes precizēšana;
Empīrisko datu iegūšanai darba procesā izveidota anketa un izvēlēts respondentu kontingents;
 Anketēšana veikta, lai izvērtētu profesionālās kompetences (zināšanas, prasmes )
nozīmīgumu tālākizglītībā. Veicot treneru aptauju, noskaidrots un analizēts treneru
izglītošanās process mūžizglītības jomā (iespējas, vajadzības), izvērtētas profesionālās
kompetences (zināšanas, prasmes) nozīmīgums tālākizglītībā. Aptaujā noskaidroti
treneru tālākizglītības nodrošināšanas pozitīvie un negatīvie faktori Latvijā.
 Veikta treneriem piedāvāto profesionālās izglītības un profesionālās pilnveides
programmu izvērtēšana, analizējot programmu aprakstos definēto mērķi un
iegūstamos mācību rezultātus ar kontentanalīzes palīdzību. Tālākizglītības programmu
efektivitāte noteikta, ņemot vērā uz dalībnieku vajadzībām orientētā pieeja
programmas efektivitātes novērtēšanai.
 Treneru profesionālās didaktiskās kompetences modeļa izveidei pētītas un analizētas:
treneru tālākizglītībā īstenotās mācīšanās situācijas un apzināti treneru kompetences
pašnovērtējumi. Veiktas ekspertu intervijas ar tālākizglītības programmu vadītājiem,
lai noskaidrotu viedokļus par trenera tālākizglītības īstenošanas iespējām Latvijā, kā
arī par tālākizglītības pilnveides programmu efektivitāti treneru profesionālās
kompetences pilnveidei;
Analizējot kvalitatīvos datus, noskaidroti pētāmās problēmas iespējamie tālākizglītības
organizēšanas virzieni un profesionālo darbību raksturojošās treneru grupas.
3.posms - no 2011.gada oktobra līdz 2012.gada augustam.
Strukturēta, teorētiski un zinātniski pamatota, trenera profesionālās didaktiskās kompetences
pilnveides tālākizglītības modeļa izveide, kas balstās uz (Baartman, Bruijn, 2011)
zinātniskajām atziņām un empīriskā pētījuma izvērtējuma rezultātu analīzi.
Pētījuma veikšanu kopumā raksturo pētījuma dizains (sk. 7.attēlu):
1.posms
Kvant.dati
Kvalit. dati

2.posms
Kvant. dati

7.att. Pētījuma dizains
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3.posms
Kvalit. un kvant.dati
triangulācija

Kvantitatīvi kvalitatīvais pētījums pamatots ar autores izstrādātajiem profesionālās
didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritērijiem, pēc kuriem tālākizglītības procesu raksturo
komponenti treneru profesionālās aktivitātes mācīšanās situācijās profesionālās didaktiskās
kompetences pilnveidei tālākizglītībā.
Pēc pētījuma rezultātiem un izpētītajām teorijām izstrādāts strukturēts, teorētiski
argumentēts treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides modelis tālākizglītībai.
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3. TRENERU PROFESIONĀLĀS DIDAKTISKĀS
KOMPETENCES PILNVEIDES MODEĻA IZSTRĀDE
TĀLĀKIZGLĪTĪBĀ
3.1.

Treneru vajadzību un iespēju izpēte profesionālās didaktiskās
kompetences pilnveidošanai

Analizējot zinātnisko literatūru, atklājās, ka vairāki autori (Smith, 1983; Knowles,
1996; Bolhuis 2003), pētot pieaugušo izglītību, galveno vērtību piešķir cilvēkresursiem
(cilvēka, kas mācās aspektā) un lielu nozīmi dažāda veida mācīšanās aktivitātēm (formālai,
neformālai, informālai, pieaugušo izglītībai).
Lai apzinātu trenera tālākizglītības vajadzības un iespējas Latvijā, bija jāizvērtē
treneru viedokļi par tālākizglītošanās nepieciešamību profesionālajā jomā.
Sākumdatu ieguvei tika veikts pilotpētījums, iesaistot trīs dažādas respondentu grupas
(esošos un topošos trenerus). Ar anketas palīdzību tika noskaidroti treneru tālākizglītības
noteicošie aspekti mūžizglītības kontekstā.
Anketā iekļauti 15 jautājumi, kuri sadalīti 3 dažādos blokos: pirmā bloka jautājumi
saistīti ar trenera izglītošanās procesu mūžizglītības jomā, salīdzinošā aspektā izvērtējot šādu
informāciju: respondentu dzimums, vidējais vecums, iepriekš iegūtā izglītība, darba stāžs
sporta jomā; otrā bloka jautājumi saistīti ar profesionālās kompetences pilnveides
nepieciešamības izvērtējumu; trešā bloka jautājumi saistīti ar tālākizglītības noteicošo faktoru
un tās pozitīvo un negatīvo aspektu noskaidrošanu.
Salīdzinājumam 23.tabulā parādīta trīs pētījumā iesaistīto respondentu grupu sniegtās
informācijas, kur vērojama dažādība respondentu vidējā vecumā, kas viennozīmīgi pozitīvi
vērtējama mūžizglītības jomā.
23.tabula
Respondentu vidējais vecums un dzimums
ESF Projekta dalībnieki
Vidējais
vecums
Dzimums

44,5 gadi

Tālākizgl.progr.
studējošie
28 gadi

1 līm.augst.prof.
progr.studējošie
32 gadi

Siev.-24
Vīr.- 12

Siev.- 11
Vīr. – 20

Siev.- 7
Vīr. – 23

Izvērtējot informāciju par respondentu iepriekš iegūto izglītību sporta jomā, redzams,
ka 97% ESF projekta dalībnieku ir augstākā izglītība, kas vairākumam iegūta Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijā, savukārt 45% tālākizglītības programmā studējošajiem augtākā
izglītība iegūta citās Latvijas augstskolās, bet 23% 1.līmeņa augstākās prof. izglītības
programmā studējošajiem iepriekš iegūtā augstākā izglītība nav saistīta ar sporta jomu.
Analizējot respondentu esošo darba stāžu sporta jomā, vērojamas būtiskas atšķirības
darba stāža ilgumā. 45% projekta dalībnieku darba stāžs sporta jomā ir lielāks par 21 gadu,
savukārt 27% projekta dalībnieku tas ir robežās no 11 līdz 20 gadiem. Turpretī 77%
respondentu (tālākizglītības programmā studējošajiem) un 23% respondentu (1.līmeņa
augstākās profesionālās izglītības programmā studējošajiem) darba stāžs sporta jomā ir
salīdzinoši mazs, t.i., no 0 līdz 5 gadiem (sk. 24.tab).
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24.tabula
Iepriekš iegūtā augstākā izglītība un darba stāžs sporta jomā
ESF Projekta dalībnieki
Augstākā
izglītība
Darba stāžs
sporta jomā

Tālākizgl.progr.
studējošie
31
45%

36
97%
no 11- 20 gadi (27%)
Vairāk kā 21 (45%)

no 0 – 5 gadi (77%)

1 līm.augst.prof.
progr.studējošie
30
23%
no 0 – 5 gadi (83%)

Analizējot anketas 2. bloka jautājumus, kas saistīti ar profesionālās kompetences
pilnveidi tālākizglītības procesā, interesi izraisīja respondentu viedokļi un pašnovērtējums par
profesionālās kompetences pilnveides nepieciešamību.
Atbildot uz jautājumu - Kā vērtējat savas teorētiskās profesionālās zināšanas?- 80%
respondentu (projekta dalībnieki), 76% respondentu (tālākizglītības programmā studējošie) un
54% respondentu (1.līmeņa augstākajā profesionālajā izglītības programmā studējošie) savas
teorētiskās profesionālās zināšanas uzskata par pietiekamām, bet labprāt tās arī pilnveidotu
(sk.8.att.).
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8. att. Profesionālās zināšanas sporta jomā
Pēc pašnovērtējumā iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka treneriem studiju procesā
mūžizglītības jomā jāpilnveido profesionālās zināšanas, īpaši akcentējot uzmanību uz
jaunākajām inovācijām sporta zinātnē. Treneri ir izteikuši visdažādākos viedokļus par
nodrošinātās tālākizglītības iespējām un priekšnoteikumiem, piemēram, ka svarīgi ir iegūt
zināšanas, kas ceļ pašapziņu un vairo uzņēmību; pilnveidot profesionālo kompetenci un
fizisko, garīgo attīstību; svarīgi ir attīstīt un sakārtot savu vērtību sistēmu, kā arī palielināt
izpratni un veicināt personisko attieksmi pret sabiedrībā notiekošo.
Atbildot uz anketas jautājumu - Kā vērtējat savas praktiskās profesionālās zināšanas?
- 80% respondentu (projekta dalībnieki), 70% respondentu (tālākizglītības programmā
studējošie) un 50% respondentu (1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā
studējošie) savas praktiskās zināšanas uzskata par pietiekamām, savukārt tikai 18% projekta
dalībnieku,
20% (tālākizglītībā studējošie) un 45% (1.līm.prof.izg.progr.studējošie)
profesionālās prasmes labprāt uzlabotu, kas uzskatāmi parāda treneru augsto pašnovērtējumu
un viedokli par tālākizglītības nepieciešamību (sk. 9.att.).
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9.att. Profesionālās prasmes sporta jomā
Neformālās un ikdienas izglītības atzīšana aizvien vairāk tiek uztverta kā līdzeklis
mūžizglītības pilnveidei. Kā norādīts Eiropas vadlīnijās, daudzas Eiropas valstis uzsver
nepieciešamību mācīšanos, kas notiek ārpus formālās izglītības iestādēm, piemēram, darbā,
brīvā laika nodarbībās un mājās, padarīt redzamu un novērtējamu.
Pētījuma procesā izvērtēti arī respondentu viedokļi par ikdienas mācīšanās
aktivitātēm, kas zinātniskajā literatūrā ir definētas kā jēgpilns pieredzes bagātināšanās process
jebkurā dzīves situācijā (gan ģimenē, gan brīvajā laikā, gan ikdienas darba dzīvē).
Uz jautājumu – Vai nodarbojaties ar fiziskajām un ikdienas mācīšanās aktivitātēm?
(norādot “jā” vai “nē” ), visu trīs pētījumā iesaistīto grupu respondenti atbildējuši apstiprinoši
(sk. 10., 11. att.).
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10.att. Piedalīšanās ikdienas mācīšanās
aktivitātēs




Nē

Dažreiz

11. att. Regulāra nodarbošanās ar
fiziskām aktivitātēm

Projekta dalībnieki: 55% nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm; 60% piedalās ikdienas
mācīšanās aktivitātēs;
Tālākizgl. progr. studējošie : 90% nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm, ko varētu
skaidrot ar respondentu vidējo vecumu salīdzinājumā ar pārējām respondentu
grupām;70% piedalās ikdienas mācīšanās aktivitātēs;
1. līm.augst. prof. progr. studējošie: 70% nodarbojas ar fiziskajām aktivitātēm; tikai
35% piedalās ikdienas mācīšanās aktivitātēs.
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Eiropas vadlīnijas uzsver, ka, atzīstot ārpus formālās izglītības mācīšanās nozīmīgumu
un atbilstību, tika izveidoti vienoti Eiropas principi, kas nosaka neformālo un ikdienas
mācīšanos un vērtēšanu, kurus 2004.gada maijā pieņēma Eiropas Padome. Eiropas principi
neformālās un ikdienas mācīšanās vērtēšanai tika izveidoti, lai stiprinātu vērtēšanas pieeju un
metožu salīdzināmību un caurskatāmību pāri robežām, atspoguļojot vispārējo mērķi par
vērtības piešķiršanu plaša veida mācīšanās pieredzēm un rezultātiem, lai atbalstītu
mūžizglītības ideju.
Analizējot tālākizglītošanās motivējošos faktorus sporta jomā (sk.12.att.), 55%
projekta dalībnieku par noteicošo faktoru izglītoties atzīmē pašmotivāciju, kā arī iespēju
papildināt savu profesionālo kompetenci, uzsverot iespēju projekta ietvaros izglītoties bez
maksas, jo projekts tiek finansēts no Eiropas fonda līdzekļiem. 58% tālākizglītības
programmā studējošo par noteicošo faktoru izglītoties atzīst sertifikāciju, kas skaidrojams ar
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 77 - Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas
kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām; savukārt 38% aptaujāto (1.līm. augst.
prof. progr. studējošie) par nozīmīgāko faktoru atzīst konkurenci darba tirgū; 30% aptaujāto
(gan projekta dalībnieki, gan 1.līm.augst.progr.studējošie) norāda uz darba devēja
nosacījumiem.
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12.att. Treneru tālākizglītošanās motivējošie faktori sporta jomā
Lai apzinātu un novērtētu treneru viedokli par tālākizglītības aspektu nozīmi (par
tālākizglītības iespējām un vajadzībām Latvijā) viņu profesionālās attīstības (kompetences)
pilnveidē, tika veikts empīrisks pētījums, kurā piedalījās 191 respondents, t.i., visi ESF
projekta Kompetents sporta pedagogs profesionālās pilnveides programmas - Profesionālajā
izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana - dalībnieki. Pavisam kopā pētījumā
piedalījās 72 sievietes (38%) un 119 vīriešu (62%) vecumā no 20 līdz 71 gadam. Pētījuma
dalībnieki bija no dažādiem Latvijas reģioniem un ar dažādu iegūtās izglītības līmeni
(sk.13.att.). Dalībnieku viedokļu apzināšanai tika veikta anketēšana (Kronbahs alfa α =. 60)
un matemātiskā statistika. Kvantitatīvo datu apstrādē lietota Spearman korelācijas analīze.
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13.att. Pētījuma dalībnieki no dažādiem Latvijas reģioniem (skaits)
Pētījums tika veiks no 2010.gada februāra līdz 2010.gada oktobrim. Pirmā bloka
jautājumi bija saistīti ar trenera tālākizglītības piedāvājuma izpēti. Tika iegūti profila dati respondentu dzimums, vidējais vecumu, iepriekš iegūtā izglītība, kā arī noskaidrots darba
stāžs sporta jomā.
Izvērtējot jautājumu - Vai trenerus apmierina piedāvātās tālākizglītības iespējas
profesionālajā jomā Latvijā – iegūtas šādas atbildes:
55% respondentu norāda, ka tālākizglītošanās iespēju piedāvājums apmierina daļēji,
42,9% respondentu piedāvātās tālākizglītošanās iespējas Latvijā apmierina, bet 2,1% norāda,
ka nav apmierināti ar piedāvātajām iespējām (sk.14.att.).

14. att. Treneru viedoklis par tālākizglītības piedāvājumu profesionālajā jomā Latvijā
Otrā bloka jautājumu atbildes ietver sporta speciālistu viedokļus par tālākizglītības
nozīmi viņu profesionālās kompetences pilnveidē. Uz jautājumu par teorētisko zināšanu
pilnveidi iegūtās atbildes ir šādas:
74,9 % respondentu savas teorētiskās zināšanas labprāt uzlabotu, 18,3% uzskata, ka
viņu zināšanas profesionālajā jomā ir viduvējas, savukārt 4,7% ir pārliecināti, ka teorētiskās
zināšanas profesionālajā jomā ir pilnīgi pietiekamas (sk. 15.att.).
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15.att. Treneru viedoklis par teorētiskajām
zināšanām profesionālā jomā

16.att. Treneru viedoklis par esošajām
prasmēm profesionālā jomā

Uz jautājumu par - treneru prasmēm profesionālajā jomā -iegūtas šādas atbildes: 78%
respondentu savas prasmes labprāt uzlabotu, 14,7 % uzskata savas vispārējās un specifiskās
prasmes sporta jomā par pilnīgi pietiekamām, bet tikai 6,3% norāda, ka savas prasmes vērtē
viduvēji (sk. 16.att.).
Aptaujājot trenerus par piedalīšanos dažādos tālākizglītības kursos un semināros,
atklājās, ka lielākā daļa (80,1%) regulāri apmeklē kursus un seminārus, kas nenoliedzami
vērtējams pozitīvi, 14% respondentu norāda, ka tālākizglītību izmanto dažreiz, bet 5,8% tālāk
neizglītojas (sk. 17.att.).

17. att. Treneru iesaistīšanās tālākizglītībā
(kursu, semināru apmeklējumi)

18.att. Treneru viedoklis par dalību
ikdienas mācīšanās aktivitātēs

Izvērtējot respondentu iegūtās atbildes par dalību ikdienas mācīšanās aktivitātēs, var
secināt, ka 64,4% regulāri izglītojas, izmantojot dažādas mācīšanās iespējas, bet 33%
norādījuši, ka ikdienas mācīšanās aktivitātēs nepiedalās (sk. 18.att.).
Analizējot respondentu atbildes, kas atklāj viņu informētību par jaunākajām
inovācijām sporta jomā, redzams, ka 88,5 % par jaunumiem sporta jomā interesējas regulāri,
kas, manuprāt, ir ļoti labs rādītājs, savukārt 10% respondentu par jaunākajām inovācijām
sporta jomā interesējas tikai dažreiz (sk. 19.att.).
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19.att. Treneru informētība par jaunākajām
inovācijām profesionālā jomā

20.att. Pētījuma dalībnieku (%) skaits
dažādās vecuma grupās

Pētījuma dalībnieku vairākums (75,60%) bija vecuma robežās no 25 līdz 54 gadiem,
17,8% respondentu vecuma diapazonā - no 55 līdz 64 gadiem, 4% respondentu vecuma
diapazons - no 65 līdz 74 un tikai 2% respondentu bija vecumā no 18 līdz 24 gadiem
(sk.20.att.). Šie rezultāti atspoguļo pašreizējo situāciju valstī.
Analizējot atbildes uz jautājumu par treneru profesionālās pilnveides darbības
tālākizglītošanās motivējošajiem faktoriem, atklājās, ka 37% respondentu profesionālā
pilnveide nepieciešama tikai tāpēc, lai iegūtu tālākizglītošanās sertifikātu, kas sporta
speciālistam nodrošina profesionālās darbības iespēju noteiktā sporta jomā. 28% respondentu
par būtisku tālākizglītošanās motivējošo faktoru atzīmē konkurenci darba tirgū. Savukārt 16%
respondentu par argumentu min darba devēja izvirzītos noteikumus, bet 19 % respondentu
norāda uz pašmotivāciju izglītoties, lai iegūtu jaunu informāciju sporta jomā (sk.21.att.).

21.att. Treneru tālākizglītību motivējošie faktori
Datu apstrādei tika izmantota Spearman savstarpējā korelācija, kas parāda, ka pastāv
savstarpēja sakarība starp sporta speciālistu uzskatiem par tālākizglītību un iegūtajām
zināšanām, kas ceļ sporta speciālistu pašapziņu un vairo uzņēmību (rs = .24; p<.05), sporta
speciālistu izpratnes un personiskās attieksmes veicināšanu (rs = 37; p<.0,1), vērtību sistēmas
sakārtošanu, attīstīšanu (rs = 44; p<.01) un speciālistu darba stāžu (rs = .46; p<.01). Ja sporta
speciālisti papildus profesionālajai darbībai apmeklē tālākizglītības kursus un seminārus, tad
pilnveidojas profesionālās kompetences (rs = .24; p<.05), tiek sakārtota un attīstīta vērtību
sistēma (rs = .20; p<.01).
Piedalīšanās ikdienas mācīšanās aktivitātēs korelē ar sporta speciālistu apmeklētajiem
tālākizglītības kursiem un semināriem (rs = .15; p<.05), pilnveidotajām radošajām
kompetencēm (rs = .15; p<.05), kā arī pastāv savstarpēja sakarība starp sporta speciālistu
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viedokli par pilnveidoto fizisko un garīgo attīstību un tālākizglītībā iegūstamajām radošajām
kompetencēm (rs = .31; p<.01), un veiksmīgu iekļaušanos starptautiskajā apritē (rs = .30;
p<.01) (sk. 3 .piel.).
Lai noskaidrotu treneru viedokļus par mūžizglītības nozīmīgumu, tika analizēti
4.blokā ietvertie anketas (13) jautājumi, ar mērķi apzināt mūžizglītības aktualitāti treneru
izglītošanās procesā.
Respondenti savu viedokli izteica, izvēloties vienu no trīs atbilžu variantiem: piekrītu
(1), daļēji piekrītu (2), nepiekrītu (3). Sākumā ar anketas palīdzību tika pārbaudīta iegūto
rezultātu ticamība. Šim nolūkam tika noskaidrota mūžizglītības nozīmīguma skalas iekšējā
saskaņotību, nosakot Kronbaha alfa koeficientu.
Respondentu izlasi veidoja 191 cilvēki. Kronbaha alfa ir .811, mainīgo skaits - 13.
Secinošā datu analīze
Lai varētu izdarīt kādus secinājumus par būtiskām atbilžu atšķirībām uz dažādiem
jautājumiem, jāpārbauda datu atbilstība normālam sadalījumam. Šim nolūkam izmantots
Kolmagorova – Smirnova tests (sk. 7. piel.).
Kolmagorova –Smirnova tests parāda, ka (p<0,05) nav normāls sadalījums, tāpēc
turpmākai datu analīzei jāizmanto neparametriskās metodes.
Lai pārbaudītu, vai atbildēs uz dažādajiem anketas jautājumiem ir statistiski nozīmīgas
atšķirības, izmantots Vilkoksona rangu tests atkarīgām kopām, lai novērtētu vienas kopas 2
nepārtrauktu pazīmju īpatsvaru atšķirības (atbildes uz diviem jautājumiem). Vilkoksona testa
rezultāti (sk. 8.piel.) rāda, ka respondenti vairāk piekrīt apgalvojumam, ka mūžizglītība ceļ
viņu profesionālo kompetenci.
Vilkoksona tests liecina, ka pastāv statistiski nozīmīgas atšķirības uz 4. (Mūžizglītība
pilnveido profesionālo kompetenci) un 3. (Mūžizglītībā iegūst zināšanas, ceļ pašapziņu un
vairo uzņēmību), kā arī 1. (Mācīšanās mūžizglītībā ir veselība – garīgā, fiziskā un
emocionālā), 6. (Iegūst jaunākās inovatīvās (radošās) metodes), 5. (Mūžizglītība palielina
izpratni un veicina personisko attieksmi pret sabiedrībā notiekošo), 7. (Mūžizglītība pilnveido
fizisko un garīgo attīstību), 8. (Mūžizglītība maina sabiedrības attieksmi pret nozīmīgiem
jautājumiem, piemēram, sportu), 9. (Mūžizglītība attīsta un sakārto vērtību sistēmu) un
12.apgalvojumu (Mūžizglītība pilnveido inovatīvās kompetences). Respondenti
vispārliecinošāk piekrīt apgalvojumam Mūžizglītība pilnveido profesionālo kompetenci un
Mūžizglītībā iegūst noderīgu informāciju nekā pārējiem apgalvojumiem.
Ar Manna Vitnija U testu neatkarīgām kopām izvērtēts, vai pastāv statistiski
nozīmīgas atšķirības atbildēs uz jautājumiem par mūžizglītības nozīmību atkarībā no
respondentu (treneru) darba stāža un dzimuma – vai ir nepārtrauktas pazīmes īpatsvari
(atbildēs uz vienu anketas jautājumu) 2 neatkarīgām kopām atšķiras. Pēc iegūtajiem
rezultātiem var secināt, ka sievietes pārliecinošāk nekā vīrieši piekrīt apgalvojumam, ka
Mūžizglītība pilnveido profesionālo kompetenci.
Pētījuma gaitā tika veikta arī faktoru analīze, lai izdalītu nozīmīgākās mūžizglītības
grupas.
Faktoru analīzei tika izraudzīti 13 anketas jautājumi ( n = 191).
Saskaņā ar Lasmaņa, Kangro un Pallantes aprakstīto metodoloģiju (Lasmanis & Kangro
2004; Pallant, 2007) pirms faktoru analīzes tika pārbaudīta datu piemērotība, t.i., tika
izveidota mainīgo (anketas jautājumu) korelācijas matrica un veikti vairāki testi (sk. 11. piel.).
Korelācijas matrica rāda, ka daudzu jautājumu savstarpējās korelācijas pārsniedz 0.3, kas
liecina, ka korelācija ir apmierinoša.
Tika veikts Kaizera-Maijera-Olkina un Bartleta sfēriskuma tests, kur Kaizera-MaijeraOlkina testa vērtība (0.824) pārsniedz ieteicamo 0.6. Tas raksturo augstu izlases piemērotību
faktoru analīzes veikšanai (sk.10.piel.).
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Bartleta sfēriskuma tests sasniedz statistisko nozīmību (p<0,05). Tātad izvēlētie anketas
jautājumi kā mainīgie ir piemēroti faktoru analīzes veikšanai.
24.tabula
Mainīgo daļa kopīgās dispersijas izskaidrošanā
Sākotnēji

Izdalītās dispersijas daļa

Jau_11

1,000

,714

Jau_12

1,000

,454

Jau_13

1,000

,455

Jau_14

1,000

,515

Jau_15

1,000

,513

Jau_16

1,000

,661

Jau_17

1,000

,724

Jau_18

1,000

,591

Jau_19

1,000

,611

Jau_20

1,000

,464

Jau_21

1,000

,561

Jau_22

1,000

,620

Jau_23

1,000

,586

Faktoru izdalīšanas metode: Galveno komponentu analīze.

Turpmākā pētījuma gaitā tika noskaidrots, kāda katra mainīgā daļa tiek ņemta vērā
kopīgās dispersijas izskaidrošanā (sk. 24.tab.).
Tabula uzskatāmi rāda, ka visi mainīgie (anketas jautājumi) sniedz ievērojamu
ieguldījumu kopīgās dispersijas izskaidrošanā.
Faktoru analīze sākta ar galveno komponentu izdalīšanu (sk.11.piel.). 4 mainīgajiem
(faktoriem) īpašvērtības ir lielākas par 1, t.i., faktoru izdalīšana tika veikta ar šādu
nosacījumu. Galveno komponentu korelācijas matricas īpašvērtību grafiskais attēlojums
(sk.20.att.) sniedz uzskatāmu informāciju par izdalīto faktoru īpašvērtībām (sk.26.tab.).

20.att. Galveno komponentu korelācijas matricas īpašvērtību grafiskais attēlojums
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Grafiks uzskatāmi pierāda, ka 1. faktoram ir vislielākā īpašvērtība. Pēc ceturtā faktora
vērojams izteikts līknes lūzums, tāpēc faktoru analīzē var izdalīt tikai 4 faktorus.
Komponentu matrica (sk. 11.piel.) dod katra mainīgā svaru katrā faktorā pirms rotācijas
veikšanas. Pattern matrica dod katra mainīgā svaru katrā faktorā pēc rotācijas veikšanas
(sk.25.tab.). Ideālā gadījumā katrā faktorā jābūt vismaz 3 mainīgajiem.
25.tabula
Faktoru analīzes rezultāti par mūžizglītības nozīmīgumu treneru izglītošanās
procesā
Pattern matrica

Komponents
1

2

Maina sabiedrības attieksmi pret nozīmīgiem jautājumiem, piemēram sportu

,765

Iegūtās zināšanas ceļ pašapziņu un vairo uzņēmību

,480

Stiprina paaudžu saites

,456

Pilnveido savu profesionālo kompetenci

,708

Iegūst noderīgu informāciju

,627

Palielina izpratni un veicina personisko attieksmi pret sabiedrībā notiekošo

,511

3

4

Iegūst jaunākās inovatīvās metodes

,758

Uzzina jaunākās tendences sporta izglītībā

,757

Pilnveido inovatīvās kompetences

,629

Mācīšanās ir veselība- garīga, fiziska un emocionāla

,860

Pilnveido savu fizisko un garīgo attīstību

,773

Faktoru izdalīšanas metode: galveno komponentu analīze.
Rotācijas metode: Oblimina rotācija ar Kaizera normalizāciju.
a. Rotācija konverģēja pēc 17 iterācijām.

Faktoru analīzes rezultātā tika iegūti četri faktori „pašrealizēšanās”, „profesionālās
kompetences pilnveide”, „inovatīvo metožu pilnveide”, „fiziskā un garīgā attīstība” (sk.
26.tab.). Iegūtos rezultātus var apkopot četrās mūžizglītības faktoru grupās, kur katrs no tiem
ir nozīmīgs un papildina viens otru. (sk.26.tab.). Pirmais faktors izskaidro 31,028% no
kopējās dispersijas, otrs – 9,707%, trešais – 8,902% un ceturtais 7,819%. Kopā minētie faktori
izskaidro 57,457%.
26.tabula
Mūžizglītības personiskā un profesionālā nozīmīguma faktoru grupu
statistiskais raksturojums treneriem
Faktora
nr.

Faktora nosaukums

Īpašvērtības

Komponentu
skaits

Dispersijas
daļa (%)

1.

Pašrealizēšanās

4,034

3

31,028

2.
3.
4.

Profesionālās kompetences pilnveide
Inovatīvo metožu pilnveide
Fiziskā un garīgā attīstība

1,262
1,157
1,017

3
3
2

9,706
8,902
7,819

Kopā

57,456
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Faktoru interpretācija:
Pirmo faktoru pašrealizēšanās veido trīs komponenti: apgalvojums, ka mūžizglītība
palīdz mainīt sabiedrības attieksmi pret nozīmīgiem jautājumiem, piemēram, sportu (r=.765),
iegūtās zināšanas ceļ pašapziņu un vairo uzņēmību ( r = .48), mūžizglītība stiprina paaudžu
saites (r = .456).
Otro faktoru profesionālo kompetenču pilnveide veido trīs komponenti: apgalvojums,
ka mūžizglītībā cilvēks pilnveido profesionālo kompetenci (r=.708), mūžizglītībā cilvēks
iegūst jaunu informāciju (r = .627), mūžizglītība cilvēkam palielina izpratni un veicina
personisko attieksmi pret sabiedrībā notiekošo (r = .456).
Trešo faktoru inovatīvo metožu pilnveide veido trīs faktori: apgalvojums, ka iegūst
jaunākās inovatīvās metodes (r = .758), uzzina jaunākās tendences sportā ( r = .757),
mūžizglītībā cilvēks pilnveido radošās kompetences (r = .629).
Ceturto faktoru fiziskā un garīgā attīstība veido divi komponenti: apgalvojums, ka
mācīšanās mūžizglītībā cilvēkam nostiprina garīgo, fizisko un emocionālo veselību (faktora
svars .86) un mūžizglītībā cilvēks pilnveido fizisko un garīgo attīstību (r =.773).
Jāatzīmē teorētiskajā daļā minētais J.Prestona un C.Hamonda (Preston, Hammond,
2002) praktiskais pētījums, kurā izdalīti 4 svarīgākie mūžizglītības/ tālākizglītības studenta
attīstības ieguvumi: garīgā veselība (kurā ietilpst pašcieņa, psihiskā veselība), pašrealizācija
(kad jaunajā vidē varu sevi kontrolēt, varu izmainīt uzvedības modeli), sabiedrības vērtības
un pilsoniskā attieksme. Šajā uzskaitījumā kā pirmais nozīmīgākais atzīmēts faktors garīgā
veselība.
Apkopojot iegūtos rezultātus, ir šādi secinājumi:
1. Treneri uzskata, ka tālākizglītošanās procesā pozitīvi vērtējamas:
 iegūtās zināšanas par jaunākajām inovācijām sporta izglītībā, kas ceļ pašapziņu un
vairo pašmotivāciju turpmākai profesionālajai darbībai;
 pieredzes apmaiņas iespējas, diskutējot ar dažādu sporta veida treneriem;
Treneri atzīmē, ka tālākizglītošanās procesā:
 jāpilnveido profesionālā kompetence un pilsoniskā atbildība (konkrētā sporta veida
zināšanas un prasmes);
 jāattīsta un jāsakārto vērtību sistēma, kas turpmāk palīdzētu profesionālajā darbībā.
Vairākums treneru tālākizglītībai piešķir īpašu vērtību jeb vietu savā profesionālajā darbībā un
to saista ar profesionālā darba nozīmi noteicošajiem faktoriem, t.i., vajadzībām, kuras
iespējams apmierināt darbā un darbojas kā motivācija tālākizglītībai.
2. Izvērtējot tālākizglītošanās noteicošos faktorus treneru mūžizglītības kontekstā,
redzams, ka 58% respondentu par noteicošo faktoru tālākizglītītībai atzīmē sertifikāciju, kas
ietver sporta speciālista teorētisko zināšanu un profesionālo iemaņu pārbaudi un attiecīgā
sporta veida speciālista profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanu uz pieciem gadiem,
kas nodrošina iespējas strādāt sporta jomā, savukārt 55% respondentu par noteicošo faktoru
izglītoties atzīmē pašmotivāciju un iespēju papildināt savu profesionālo kompetenci.
3. Sporta speciālistiem tālākizglītošanās mūžizglītības kontekstā galvenokārt saistīta ar
nodarbinātības perspektīvām, kā arī ar pašrealizācijas un pašaktualizācijas spējām, jo
tālākizglītošanās procesā tiek papildinātas zināšanas par jaunām inovācijām sporta jomā,
pilnveidota profesionālā kompetence un pilsoniskā atbildība.
4. Tālākizglītības procesā treneri iegūst zināšanas, kas ceļ viņu pašapziņu un vairo
uzņēmību, veicinot konkurētspēju starptautiskajā vidē, nodrošina fizisko un garīgo attīstību,
radošās, profesionālās kompetences pilnveidi, tāpēc jāpaplašina treneru tālākizglītības
iespējas, veidojot elastīgu tālākizglītošanās vidi, aktivizējot profesionālo prasmju pilnveidi
konkrētā sporta veidā un veicinot garīgās veselības attīstību.
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3.1.1. Tālākizglītības iespēju nodrošinājums treneru skatījumā
Raksturojot tālākizglītības iespējas Latvijā, treneri norāda uz pozitīvajiem un
negatīvajiem aspektiem, kas, viņuprāt, ir svarīgi tālākizglītības nodrošināšanai.
Anketēšanā treneriem tika uzdots atvērts jautājums - Kā vērtējat tālākizglītības
nodrošinājumu Latvijā? Treneru atbildes tika kodētas (sk.18.piel.), veicot apstrādi ar QSR
NVivo9 datorprogrammas palīdzību.
Pēc kodiem tika izveidota klāsteru analīze.
Pozitīvie aspekti treneru skatījumā veido 2 lielākās grupas, kas sadalās piecās mazākās grupās
(dendogramma – (sk.23.att.).

23.att. Treneru pozitīvie un negatīvie viedokļi par tālākizglītības iespējām Latvijā
Treneri vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem (vidējais izglītības līmenis) uzsver, ka
sporta jomā nav pietiekamu tālākizglītošanās iespēju, jo viņu sporta veidos piedāvāto
semināru daudzums ir neliels, līdz ar to nav pietiekama nodrošinājuma zināšanu pilnveidei, lai
gan pēdējā laikā, organizējot dažādus kursus, aktivizējušās sporta veida federācijas, tiek
piedāvāti arī dažādi projekti un citas tālākizglītības iespējas. Pozitīvi tālākizglītošanās procesā
tiek vērtēti piedāvātie izglītības moduļi, kuru ietvaros apvienotas gan teorētiskās, gan
praktiskās nodarbības, un lektoru labvēlīgā attieksme, tomēr treneri uzskata, ka iegūtās
zināšanas nav konkurētspējīgas pasaules tirgū.
Vairākums vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem ir vīrieši, kas darbojas komandu sporta
veidos. Viņi atzīmē, ka tālākizglītošanās procesā iegūst noderīgu informāciju, pilnveido savas
zināšanas, profesionālo kompetenci, integrēti pilnveido zināšanas un prasmes un norāda, ka
pozitīvi vērtējama IZM darbība treneru sistēmas uzlabošanā, tomēr lielākajai daļai treneru
tālākizglītībai trūkst iekšējās motivācijas, un to pamato tikai kvalifikācijas paaugstināšanas
ārējā nepieciešamība, jo arī atalgojuma sistēmā tālākizglītošanās praktiski neatspoguļojas.
Respondenti vecuma grupā no 65 līdz 74 gadiem norāda uz pilnveides iespējām,
atzinīgi vērtējot iegūtās inovācijas zināšanu un prasmju pilnveidē, profesionālos lektorus, t.i.,
semināru organizētājus un vadītājus.
Negatīvi vērtē tālākizglītības procesa organizēšanu darba laikā, kas liedz apmeklēt
interesējošos seminārus, atzīmē, ka ne vienmēr semināri ir kvalitatīvi, jo atkārtojas tēmas,
bieži atšķirīga nosaukuma kursiem ir vienāds saturs, tāpēc norāda uz nepieciešamību lielāku
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uzmanību veltīt tēmu izvēlei, mazāk pievēršoties vispārīgām tēmām. Treneri aizrāda, ka
semināru darbā netiek uzaicināti konkrētā sporta veida ārzemju sporta speciālisti un kursos
slikti tiek nodrošināti ar izdales materiāliem.
Pozitīvi vērtē ārzemju sporta speciālistu plašo tēmu spektru, savu profesionālo
attīstību tālākizglītības procesā. Norāda, ka beidzot uzlabojusies treneru izglītības sistēma, ko
nodrošina Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Atzīmē, ka sertifikācija stimulē apmeklēt
dažādus kursus.
Lielākā daļa vecuma grupā no 25 līdz 54 gadiem (augstākā izglītība) ir sievietes, kas
pārstāv individuālos sporta veidus. Respondentes negatīvi vērtē finansiālos izdevumus,
norādot uz to, ka semināri, kas būtiski viņu sporta veidam, netiek rīkoti reģionos, vairākums
semināru tiek organizēti galvaspilsētās. Aizrāda, ka:
- maz kursu atsevišķos sporta veidos,
- kursos gandrīz nav praktisko nodarbību,
- maz informācijas, kas izmantojama sporta veidos,
- netiek apspriesti personām interesējoši jautājumi.
Pozitīvi vērtē treneru prasmju un zināšanu pilnveidi, treneru pieredzes apmaiņu,
jaunās metodes kompetences pilnveidei, kursu regularitāti un interesantās tēmas.
Pirmajā līmenī augstākā profesionālā programmā studējošie atzīmē kursu
daudzveidību.
Treneru viedokļu strukturējums ietverts 27.tabulā.
27.tabula
Treneru viedokļu strukturējums
Vecuma Izglītības
grupa
pakāpe
18-24

Vidējā

18-24

55-64

Augstākā
un
nepabeigta
Augstākā
Augstākā

65-74

Augstākā

Pozitīvi vērtē
- sporta veida federāciju
aktivizēšanos;
- dažādu tālākizglītības projektu
piedāvājumus;
- treneru zināšanu pilnveidošanu;
- lektoru labvēlīgo attieksmi
-izglītības moduļus (teorētiskās un
praktiskās nodarbības)
- noderīgo informāciju;
- zināšanu pilnveidi;
- profesionālās kompetences
pilnveidi;
- lektoru profesionalitāti
- tālākizglītības seminārus;
- ārzemju sporta speciālistu
līdzdalību semināru darbā;
- aktuālās tēmas;
- ESF projektu atbalstu;
- izbraukuma seminārus reģionos
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Negatīvi vērtē
- nepietiekamās iespējas tālākizglītoties
sporta jomā

- nepietiekamo semināru skaitu sporta veidā;
-nepietiekamo zināšanu nodrošinājumu
sporta veidā;
- zināšanu konkurētspēju pasaules tirgū
- motivācijas trūkumu ( mācīšanās saistīta ar
ārējo nepieciešamību, kvalifikācijas
paaugstināšanu)
- semināru norisi darba laikā;
- kursu tēmu atkārtošanos;
- ārzemju sporta speciālistu neiesaistīšanu
konkrēta sporta veida semināru darbā;
- atsevišķu federāciju (volejbols) aktivitātes
trūkumu kursu organizēšanā

27.tabulas turpinājums
Vecuma Izglītības
grupa
pakāpe
65-74

25 – 54

Augstākā
ne
sporta jomā

Augstākā
un 1.līm.
augst.prof.

Pozitīvi vērtē
- augstskolu popularitātes
paaugstināšanos;
- treneru izglītības sistēmas
uzlabošanos;
- sertifikāciju kā stimulu kursu
apmeklējumiem
-prasmju un zināšanu pilnveidi;
- treneru pieredzes apmaiņu;
- kompetences pilnveidi;
- kursu regularitāti;
- interesantās tēmas

Negatīvi vērtē

-

- mazo kursu skaitu atsevišķos sporta
veidos;
- sporta veidā izmantojamo informācijas
apjomu;
-nelielo praktisko nodarbību skaitu;
- treneriem interesējošu jautājumu
apspriešanas trūkumu, t.i., vispārējās un
atsevišķam sporta veidam specifiskās
zināšanas un prasmes

Klāsteru analīza parāda, ka:

 treneru tālākizglītības iespējas ir pietiekamas, bet ne visus apmierina tālākizglītības
piedāvājums, jo, viņuprāt, netiek ņemtas vērā treneru vajadzības (piemēram, kursu
tēmas atkārtojas, nav domāts par tālākizglītības kursu norises laiku. Tos organizē
darba laikā, bet treneri no 65 līdz 74 gadiem, kas jau ir pensijas vecumā, ir ļoti
atbildīgi un baidās zaudēt darbu, tāpēc interesējošo kursu un semināru apmeklējuma
iespējas ir ierobežotas);
 nepietiekams piedāvājums atsevišķos sporta veidos, līdz ar to netiek pilnveidotas
jaunas zināšanas un prasmes trenera kompetences uzlabošanai.
Pēc treneru viedokļu apkopojuma var izdalīt divas grupas. Viena saistīta ar pozitīvo
vērtējumu - treneru ieguvumiem, otra ar negatīvo vērtējumu - problēmām tālākizglītības
nodrošināšanā.
Treneru tālākizglītības pozitīvais vērtējums:
1. Organizācijā
- augstākās izglītības ieguves iespējas sportā,
- kursi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas telpās,
- izbraukuma semināri reģionos,
- kursu, semināru regularitāte, daudzveidība un pieejamība.
2. Kursa saturā un profesionālās kompetences pilnveidē
Izteiktie viedokļi par tālākizglītības saturu un profesionālās kompetences pilnveidi
saistāmi ar piedāvātajām tēmām, kas rada iespēju iegūt inovatīvas zināšanas, apgūt jaunas
metodikas profesionālu lektoru vadībā, apmeklēt ārzemju sporta speciālistu lekcijas, līdz ar to
tiek norādīts uz treneru profesionālās kompetences pilnveidi, profesionālo attīstību,
motivāciju, pieredzi zināšanu un prasmju pilnveidošanā, kas ir ļoti būtiska kvalifikācijas
ieguvē, t.i., sertifikācijā. Treneri norāda uz lektoru pozitīvo attieksmi un ir pateicīgi par ESF
atbalstu tālākizglītības procesā.
Savukārt treneru viedokļus, kas saistīti ar tālākizglītības problēmām, var grupēt trīs
grupās, kas parāda tālākizglītības satura, organizācijas un attieksmes nepilnības (sk.28. tab.).
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28. tabula
Treneru viedoklis par problēmām treneru tālākizglītībā
Problēmas
Saturs

Organizācija

Attieksme

Treneru viedokļi
Nepārdomātas tēmas (vispārēja rakstura)
Semināru tēmas atkārtojas. Netiek apspriesti treneriem interesējoši
jautājumi
Nav iespējas paaugstināt zināšanas sporta veidā
Nav ārzemju sporta speciālistu lekcijas sporta veidā
Maz kursu, semināru pa sporta veidiem
Maz kursu, kur piedāvātu praktiskās nodarbības
Nepietiekamas iespējas izglītoties sporta jomā
Semināros maz izdales materiālu
Iegūtās zināšanas nav konkurētspējīgas pasaules tirgū
Kursi tiek rīkoti darba laikā
Vairākas federācijas sporta speciālistiem kursus nerīko
Informācija par semināriem nepietiekama
Kursi, semināri tiek rīkoti par maksu
Sabiedrības augstāko instanču attieksme pret sportu ir negatīva

Viedokļos par tālākizglītības iespēju nodrošinājumu atklājas tālākizglītības
programmu satura problēmas, jo treneri norāda, ka semināros un kursos tiek piedāvātas
vispārēja rakstura nepārdomātas tēmas un tās dažkārt atkārtojas. Līdz ar to var secināt, ka
jāpaplašina tēmu un satura klāsts, lai piedāvājums treneriem būtu saistošs un izglītojošs.
Tā kā pētījumā piedalījās dažādu sporta veida treneri, tiek atzīmēts, ka:
- atsevišķos sporta veidos netiek piedāvāti semināri, ārzemju sporta speciālistu lekcijas,
tādējādi kavējot sporta veida treneru profesionālās kompetences pilnveides iespējas;
- semināros maz informatīvo materiālu, līdz ar to nepietiekams sporta informācijas un izdales
materiālu nodrošinājums;
- iegūtās zināšanas nav konkurētspējīgas pasaules tirgū.
Par organizatoriskajām problēmām treneri uzskata:
- kursu organizēšanu darba laikā;
- vairāku federāciju aktivitātes trūkumu kursu organizēšanā;
- nepietiekamo informāciju par semināru un kursu norisi;
- semināru organizēšanu par maksu.
Par attieksmju problēmu treneri uzskata negatīvo sabiedrības augstāko instanču
attieksmi pret sportu.
Analizējot treneru uzskatus par tālākizglītības iespējām Latvijā, to izmantošanu un
motivējošajiem faktoriem, tika izpētīta savstarpējā sakarība starp treneru uzskatiem par
tālākizglītības iespējām Latvijā, treneru darbību tālākizglītības procesā un tās motivējošajiem
faktoriem.
Kopsavilkums
Izvērtējot tālākizglītības iespēju nodrošinājumu treneru skatījumā, redzams, ka ar
kvalitatīvās metodikas palīdzību klāsteru analīzē novērotas mijsakarības pozitīvajos un
negatīvajos vērtējumos. Treneru viedokļu apkopojumā raksturotas grupas, kas saistītas ar
pozitīvo vērtējumu - treneru ieguvumiem un negatīvo vērtējumu - problēmām tālākizglītības
nodrošināšanā.
Treneru pozitīvi vērtē tālākizglītības organizāciju, piedāvāto kursa tēmu saturu
izklāstu un profesionālās kompetences pilnveidi, bet negatīvais viedoklis parāda
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tālākizglītības programmu satura, organizatoriskās un attieksmju problēmas, kas tiek
argumentētas ar sabiedrības augstāko instanču negatīvo attieksmi pret sportu.
Kā redzams, treneru viedokļi ir ļoti dažādi, tāpēc varu secināt, ka:
 treneru tālākizglītības iespējas ir pietiekamas, bet ne visus trenerus apmierina to
piedāvājums, jo, viņuprāt, netiek ņemtas vērā treneru vajadzības (piemēram, kursu
tēmas atkārtojas, nav padomāts par tālākizglītības kursu norises laiku. Tos organizē
darba laikā, bet treneri no 65 līdz 74 gadiem, kas jau ir pensijas vecumā, ir ļoti
atbildīgi un baidās zaudēt darbu, tāpēc interesējošo kursu un semināru apmeklējuma
iespējas ir ierobežotas);
 nepietiekams piedāvājums atsevišķos sporta veidos, līdz ar to netiek pilnveidotas
jaunas zināšanas un prasmes trenera kompetences uzlabošanai.
3.1.2. Tālākizglītības iespēju nodrošinājums ekspertu skatījumā
Pētījuma gaitā tika veikta ekspertu intervija, ar mērķi noskaidrot ekspertu viedokli par
treneru tālākizglītības nodrošinājuma iespējām Latvijā (sk. 14.piel.).
Ekspertu intervijā piedalījās 5 eksperti, kam ir tieša saskare ar tālākizglītības
organizatoriskajiem jautājumiem. Ekspertu izvēli noteica akadēmiskā un profesionālā
pieredze tālākizglītošanas sagatavotībā augstskolā un organizētajos izbraukuma semināros.
Eksperti intervijā izteica savu viedokli, norādot uz tālākizglītības nozīmīgumu profesionālās
kompetences pilnveidē.
Tālākizglītības procesā ekspertu izpratnē, pētot tālākizglītību kā atklātu, mainīties
spējīgu sociālu sistēmu, jāizdala tās dažādās dimensijas un komponenti:
 mērķu, subjektīvie, saturiskie komponenti;
 procesuālie un diagnosticējošie komponenti (treneru iespēju un vajadzību ievērošana,
izvērtēšanas un sertificēšanas formas).
Treneru tālākizglītības sistēmas pamatā ir treneru tālākizglītības programmu saturs un
tā īstenošana, kura ir vērsta uz zināšanu, prasmju un attieksmju integrēšanu mācīšanās
situācijās treneru profesionālo kompetenču pilnveidē.
Intervijās iegūtie dati interpretēti transkripcijā, izdalot nozīmīgus citātus, kas raksturo
ekspertu viedokļus par treneru tālākizglītības iespējām Latvijā. Analizējot nozīmīgākos
citātus, tika noteikta to būtība, kas izteikta satura vienībās.
Ekspertu intervijās sniegtie viedokļi pat treneru tālākizglītības iespējām Latvijā
raksturojums.
A.jautājums - Kā Jūs raksturotu tālākizglītības iespējas Latvijā?
E_1 „Latvijā ir pietiekami labas iespējas treneru tālākizglītībai. Ir tālākizglītotāju
izpratne, pietiekoši resursi, taču traucē sporta politikas trūkums valstī, stratēģiju trūkums, kā
veidot nodarbības, un sporta politika dažādās izglītības pakāpēs. Nesamērīgas attiecības un
sporta speciālistu formas izglītības nosacījumos, piemēram, ir treneri, kas apguvuši nelielu
stundu skaitu, kā arī tādi, kas mācījušies 5 gadus. Treneriem jāprasa augsta izglītības pakāpe,
jo strādā ar bērniem un jauniešiem. Maz izglītotu treneri ar dažu stundu izglītību nebūtu labi
laist pie bērniem.”
E_2. „(..) tik labas iespējas, kā no tā brīža, kad noorganizēja Treneru tālākizglītības
centru, nav bijušas(..). Sertifikācijas noteikumos bija precizēts, ka treneriem ir jāapgūst
tālākizglītība, jāpapildina zināšanas, iemaņas, prasmes. Pirmos mūsu izstrādātos noteikumus
par sertifikāciju neapstiprināja, jo Latvijā nebija sistēmas, kas nodrošinātu viņiem šo
tālākizglītību. Kad N.Grasis nodibināja Treneru tālākizglītības centru, tika organizēti kursi
dažāda līmeņa treneriem, kuros varēja piedalīties jebkura līmeņa treneri.”
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E_3 „Sporta treneriem iespējas ir pietiekami labas, ņemot vērā, ka ir LSPA
pēcdiploma mācības, iespējas studēt profesionālā maģistrantūras programmā, izglītoties 1.
līmeņa profesionālajā izglītības programmā un neformālā izglītība „C” līmeņa sporta veida
treneru apmācība. (..) Eiropas fondi organizē seminārus, federācijas organizē seminārus, kurus
var apgūt bez maksas, arī IZM organizē seminārus, tikai jautājums, cik no treneriem to
izmanto.”
E_4. „Iespējas vajadzētu dalīt divās daļās – semināri, kursi, un cik daudz kontaktē ar
citiem treneriem, piemēram, pieredzes apmaiņa(..). Latvijā federācijas ir vājas, to nevar
izdarīt(..). Mēs treneriem dodam iespējas, ar pagājušo gadu radās organizācijas, kas
nodarbojās ar treneru izglītošanu(..), ir federācijas, kas rīko tālākizglītību, taču viņas nevar
nodrošināt 60 stundas, kas vajadzīgas treneriem(..).”
E_5.„Treneru tālākizglītības iespējas ir diezgan plašas. Pirmkārt, LSPA var apgūt 2.
līmeņa profesionālo izglītības studiju programmu, 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītības
programmu. Ir arī piedāvājumi Liepājā, kā arī Tālākizglītības treneru centrā var iegūt „C”
līmeņa trenera kvalifikāciju, ar ko pēc likumdošanas var strādāt šajā jomā. Ir arī dažādas
profesionālās pilnveides programmas, šobrīd vienīgais ESF projekts, kur lielā apjomā tiek
izglītoti sporta treneri vairākās jomās 4 gadu periodā.”
Tā kā pētījuma mērķauditorija bija saistīta ar ESF projekta treneru izglītošanu,
eksperti arī izvērtēja tālākizglītības iespējas, ko piedāvā ESF projekta profesionālās pilnveides
programmas.
Eksperti izvērtējumu veica atbilstoši (SVID) metodikai, atzīmējot stiprās un vājās
puses, kā arī iespējas un draudus. SVID analīzes galvenais uzdevums - iegūto informāciju
sadalīt iekšējos un ārējos faktoros.
Iekšējie faktori
Stiprās puses - treneriem tiek piedāvātas ESF projekta profesionālās pilnveides
programmas; ESF projekta ietvaros notiek izbraukuma semināri, aptverot Latvijas reģionus;
teorijas un prakses sasaite; vispārējās fiziskās sagatavotības attīstīšana; izmantota un integrēta
jaunākā informācija sporta izglītības saturā; atbilst sporta trenera un vecākā sporta trenera
profesionālā standarta prasībām; tiek izmantota dažāda veida metodika; tiek lietoti nestandarta
līdzekļi un metodes; atbilstoša līdzekļu izvēle un lietošana dažāda vecuma, fiziskās
sagatavotības un sportiskās meistarības kontingentam; ESF projekta semināros neliels
dalībnieku skaits, kas ļauj brīvi konsultēties ar kolēģiem; plašs moderna inventāra lietojums.
Vājās puses – profesionālās darba vides gatavība; treneru motivācijas trūkums; savas
darbības izvērtēšanas trūkums (atgriezeniskā saite); nedrošība darba tirgū; cilvēku sociālais
nodrošinājums (projekta ietvaros semināri ir bez maksas, savukārt parasti tālākizglītošanās
kursi ir par maksu);
Ārējie faktori
Iespējas - treneru profesionālo prasmju pilnveidei; treneru sadarbības prasmju
pilnveidei; inovācijām sporta jomā; nestandarta metožu lietošanai profesionālajā darbā;
pamatotai metožu un līdzekļu izvēlei atbilstoši sporta veida specifikai; modernu tehnoloģiju
un jaunāko zinātnes sasniegumu izmantošanai sportā; turpmākai iesaistei tālākizglītības
semināru darbībā.
Draudi - semināri organizēti trīs moduļu sistēmā, kas pagarina koncentrētu
kompetenču apguvi; treneru tālākizglītoties motivācijas trūkums; profesionālās darbības
noturīgums; nedrošība darba tirgū; sociāli ekonomiskais stāvoklis; darba devēju
neieinteresētība.
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Kopsavilkums
Izvērtējot iespēju nodrošinājumu ekspertu skatījumā, redzams, ka eksperti norāda uz
treneru tālākizglītības nozīmīgumu profesionālās kompetences pilnveidē, izdalot
tālākizglītības svarīgākos komponentus, kā, piemēram, tālākizglītības mērķi, subjektīvos,
saturiskos komponentus, kā arī procesuālos un diagnosticējošos komponentus, kas sevī
iekļauj treneru iespēju un vajadzību ievērošanu, izvērtēšanu un sertificēšanas posmu.
Treneru tālākizglītības iespējas vērtētas kā pietiekami labas. taču Latvijas sporta
politikas un stratēģijas veidošanā, Latvijas Sporta Federāciju organizētajā tālākizglītībā tiek
norādīti trūkumi. Kā ieguvumi atzīmēti IZM organizētie semināri, ESF projekta ietvaros
organizētie semināri. ESF treneru izglītošanas projektu eksperti analizē pēc SVID metodikas,
sadalot iekšējos un ārējos faktorus, proti, pozitīvi vērtē izglītības saturā izmantoto un integrēto
jaunāko informāciju sportā, dažāda veida nestandarta līdzekļu un metožu pielietošanu,
negatīvi vērtē treneru motivācijas un darbības izvērtēšanas trūkumu (atgriezenisko saiti).
Vērtējot ārējos faktorus, akcentētas treneru profesionālā un sadarbības prasmju pilnveide,
piedāvātās inovācijas sporta jomā, jaunāko zinātnes sasniegumu izmantošana sportā. Savukārt
draudi saistīti ar organizēto trīs moduļu sistēmu, kas pagarina koncentrētu kompetenču
apguvi, profesionālās darbības noturīgumu, nedrošību darba tirgū un darba devēju
neieinteresētību.

3.2.

Treneriem piedāvāto tālākizglības profesionālās pilnveides
programmu izvērtējums

Veicot pētījuma otro posmu, iepazītas profesionālās izglītības programmas, pēc kuru
apguves tiek iegūta izglītības un sporta darba speciālista kvalifikācija.
Studējot Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā var apgūt vairākas studiju
programmas, iegūstot sporta veida trenera vai sporta veida vecākā trenera kvalifikāciju, kā,
piemēram:
 pēc studijām profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā iegūst
profesionālā bakalaura grādu sporta zinātnē, kā arī kvalifikāciju „izglītības un sporta
darba speciālists” ar divām kvalifikācijām: sporta skolotājs un vadītājs (menedžeris)
sporta jomā; sporta skolotājs un rekreācijas (fizisko aktivitāšu brīvā dabā) speciālists;
sporta veida vecākais treneris un vadītājs sporta jomā; sporta veida vecākais treneris
un sporta skolotājs; sporta veida vecākais treneris un rekreācijas speciālists;
 apgūstot 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītības studiju programmu Izglītības un
sporta darba speciālists, iegūst profesionālo kvalifikāciju – sporta veida treneris;
 apgūstot 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītības studiju programmu Izglītības un
sporta darba speciālists, iegūst sporta skolotāja un pēc izvēles vienu no šādām
kvalifikācijām: izglītības un sporta darba menedžeris, sporta veida vecākais treneris,
aktīvā tūrisma menedžeris;
 apgūstot profesionālo augstākās izglītības maģistra studiju programmu Sporta zinātne,
iegūst kvalifikāciju un grādu - Profesionālais maģistrs sporta zinātnē un izglītības un
sporta darba speciālists ar vienu no šādām kvalifikācijām: sporta skolotājs vai sporta
veida vecākais treneris, vai vadītājs sporta jomā, vai rekreācijas speciālists.
Lai izvērtētu piedāvāto izglītības un profesionālās pilnveides programmu efektivitāti
pēc uz dalībnieku vajadzībām orientētās pieejas (Ross, 2010; Fitzpatrick, Saners, & Worthen,
2004), kur uzsvars tiek likts uz programmu dalībnieku (treneru) vajadzībām, tika veikta
programmu kontentanalīze, ievērojot pētāmas problēmas specifiku (Krippendorff, 2004).
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Kā viena no mērķgrupām veiktajā pilotpētījumā piedalījās 1. līmeņa augstākās
profesionālās izglītības programmas studenti, pavisam 31 respondents.
Izpētot 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas aprakstu, pirmkārt,
tika pievērsta uzmanība definētajam programmas mērķim, kā arī mācību rezultātiem.
Jāatzīmē, ka programmas mērķis ir vērsts uz sporta veida trenera zināšanu un prasmju apguvi
un tālākizglītības motivācijai.
Programmā tiek norādīts, ka mācīšanās procesā jāveido sporta trenera didaktiskās un
organizatoriskās spējas, kā arī iemaņas treniņa darba plānošanā, organizēšanā, vadīšanā un
kontrolēšanā. Līdz ar to, apgūstot šo programmu, sporta veida treneris iegūst otrā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa kvalifikāciju, kas dod viņam tiesības strādāt
par treneri sporta jomā vismaz piecus gadus pēc augstskolas absolvēšanas.
Tā kā šīs programmas studenti iegūst sporta veida trenera kvalifikāciju, programmas
aprakstā būtu nepieciešams skaidrs iegūstamo mācību rezultātu formulējums, kas saistīts ar
sporta veida trenera plānošanas, organizēšanas, vadīšanas un kontrolēšanas
struktūrkomponentiem, definējums profesionālās didaktiskās kompetences pilnveidei.
29.tabulā aplūkojams profesionālās izglītības programmā definētais mērķis un
iegūstamie mācību rezultāti.
29.tabula
1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma
(pielāgots pēc 1.līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmas apraksta)
Programmas
veids
1.līmeņa
profesionālā
augstākās
izglītības studiju
programma
Izglītības
un
sporta
darba
speciālists

Mērķis

Iegūstamie mācību rezultāti

Sagatavot
sporta
veida
treneri
profesionālajai darbībai, veicinot viņa
garīgo un fizisko pilnveidošanos, veidojot
brīvu, atbildīgu un radošu personību;
veicināt treneru zināšanu un prasmju
apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeņa
profesionālās kvalifikācijas ieguvi un
sekmē
konkurētspēju
mainīgos
sociālekonomiskos
apstākļos;
radīt
motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju
sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa
profesionālo augstāko izglītību un piektā
līmeņa profesionālo kvalifikāciju

- spēja lietot zināšanas,
balstoties uz analītisku
pieeju, veikt praktiskus
uzdevumus sporta nozarē;
- spēja demonstrēt prasmes,
kas trenera profesionālajām
problēmām
ļauj
rast
radošus risinājumus

Programmas aprakstā tiek norādītas zināšanas un prasmes, t.i., demonstrēt vispusīgas
un specializētas sporta nozarei atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju
zināšanas un izpratni dažādās zinātņu jomās: pedagoģijā, psiholoģijā, filozofijā,
profesionālajā ētikā, sporta teorijā, treniņu teorijā, biomehānikā, sporta vadībā, sporta
organizācijas vadībā, anatomijā, fizioloģijā, vecuma un dzimuma fizioloģijā, sporta
fizioloģijā, sporta bioķīmijā, sporta medicīnā, izvēlētajā un citos sporta veidos, higiēnā, sporta
medicīnā, sporta vēsturē un svešvalodā. Sporta speciālisti šīs zināšanas spēs lietot, veicot
praktiskus uzdevumus sporta nozarē, kā arī spēs demonstrēt prasmes, kas trenera
profesionālajām problēmām ļaus rast radošus risinājumus. Savukārt tālākā mācīšanās saistīta
ar patstāvīgu profesionālās kompetences pilnveidi.
Programmas ietvaros topošie sporta treneri apgūst vispārējās prasmes, t.i., izvērtēt
savu un citu cilvēku darbību; strādāt sadarbībā ar citiem; plānot un organizēt darbu, lai veiktu
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konkrētus uzdevumus trenera profesijā (novērtēt cilvēku fizisko un funkcionālo stāvokli,
piemērot atbilstošas fiziskās slodzes, veikt visa veida audzēkņu kontroli un traumu profilaksi,
sniegt pirmo palīdzību); veikt un pārraudzīt tādas darba aktivitātes, kurās iespējamas
neprognozējamas izmaiņas darbā ar dažādu kontingentu, organizējot drošu treniņu vidi.
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma izstrādāta atbilstoši profesiju standartam
(apstiprināts 2001.gada 6.jūlijā), atbilst LR Augstskolu likumam, LR profesionālās izglītības
likumam, LR Sporta likumam, LSPA Satversmei, noteikumiem par valsts pirmā līmeņa
profesionālās augstākās izglītības standartu, LSPA treneru institūta nolikumam.
Salīdzinošā profesionālās pilnveides aspektā apskatīta arī Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmijā realizētā profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma Sporta
zinātne, pēc kuras apguves tiek piešķirta profesionālā kvalifikācija - sporta veida vecākais
treneris.
Analizējot profesionālās augstākās izglītības programmas mērķi, var secināt, ka
definētais mērķis vērts uz sporta veida vecākā trenera valsts ekonomikas, kultūras un
sociālajām vajadzībām, kas nepārprotami liecina par profesionālu pieeju sporta veida vecākā
trenera profesionālās kompetences pilnveidei (sk. 30.tab.).
Pēc programmas apguves sporta veida vecākais treneris spēj demonstrēt sporta
zinātnei raksturīgas padziļinātas zināšanas un izpratni, kas nodrošina pamatu radošai
domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē.
Tālākā mācīšanās saistīta ar spēju patstāvīgi virzīt savu kompetences pilnveidi un
specializāciju, lietojot jaunas pieejas tālākām mācībām sarežģītos un neprognozējamos
apstākļos, ka arī uzņemoties atbildību par sportistu, audzēkņu grupu darba rezultātiem un to
analīzi, veicot inovācijas sporta zinātnes jomā vai izglītības un sporta darba profesijā.
30.tabula
Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma Sporta zinātne
(pielāgots pēc profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas apraksta)
Programmas
veids
Profesionālās
augstākās
izglītības
maģistra studiju
programma

Mērķis

Iegūstamie mācību rezultāti

Nodrošināt valsts ekonomikas,
kultūras un sociālajām
vajadzībām atbilstošas
profesionālās studijas sporta
zinātnes nozarē;
nodrošināt sporta zinātnes
teorētiskajos pamatos sakņotas,
profesijas standartiem
atbilstošas, praktiski
piemērojamas profesionālās
studijas

- Spēja demonstrēt izpratni un ētisko
atbildību par zinātnes rezultātu vai
profesionālās darbības iespējamo
ietekmi uz vidi un sabiedrību;
- spēja patstāvīgi formulēt un kritiski
analizēt sarežģītas zinātniskas un
profesionālas problēmas, dot
ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā
pētniecības vai profesionālās darbības
metožu attīstībā;
- spēja integrēt dažādu jomu
zināšanas

Programmas aprakstā definētas iegūstamās zināšanas un prasmes:
Zināšanas:
 stratēģiski un analītiski formulēt treniņu didaktikas pamatus, komunicēt par tiem
dažādās sporta dzīves situācijās;
 izmantojot apgūtos sporta veida tehnikas didaktikas pamatus sporta teorijas jomā un
iegūtās prasmes, risināt profesionālus jautājumus;
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iegūt, atlasīt un apstrādāt informāciju un izmantot jaunākos pētījumus un sporta veida
didaktikas konceptuālos sasniegumus savā profesionālajā darbībā.

Prasmes:
 uzrādīt izpratni par profesionālo ētiku un ar treniņu didaktikas teorijas un prakses
saistīto projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību;
 darboties kā patstāvīgi, tā arī kolektīvā grupējumā. Prast izstrādāt un īstenot projektus
treniņu didaktikas teorijas un prakses jomā, uzrādot komunikatīvās prasmes.
Programmas aprakstā formulēti arī iegūstamie mācību rezultāti (sk. 30.tab.).
Tālāk analizētas profesionālās pilnveides izglītības programmas “A” „B” un „C”
kategorijas sporta speciālistiem.
Profesionālās pilnveides izglītības programma “A” un „B” kategorijas sporta
speciālistiem, veidota mērķauditorijai, kura ieguvusi profesionālo izglītību.
Profesionālās pilnveides izglītības programma „A” un „B” kategorijas sporta
speciālistiem paredz iespēju iegūt profesionālo tālākizglītību sporta jomā, kas ir nepieciešama,
sporta speciālistu darbā realizējot sporta interešu izglītības programmas. 31.tabulā apskatāms
programmā definētais mērķis, taču jānorāda, ka programmas aprakstā netiek norādīti
iegūstamie mācību rezultāti (sk. 31.tab.).
Programmas aprakstā redzams, ka programmas ietvaros tiek sniegtas zināšanas
dažādās sporta zinātnes jomās;
 sekmējot mūsdienīgu skatījumu mācību metožu izvēlē, pilnveidojot prasmes darbā ar
informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 sekmējot trenera personības pašattīstību, profesionālās meistarības izaugsmi,
pilnveidojot sporta speciālista profesionalitāti un veicinot turpmāko tālākizglītību un
pašizglītību, lai adaptētos mūsdienīgām prasībām;
 pilnveidojot komunikācijas un kooperācijas prasmes, lai uzturētu sociālu saskaņu,
mācīšanas un mācīšanās prasmes, rosina atvērtību maiņām, inovācijai;
 sekmējot kritiskās domāšanas attīstību, iekļaujot izglītojamā personisko pieredzi,
pašreizējās mācīšanās aktivitātes, apzinoties savus resursus un iespējas, lai veicinātu
pašrealizācijas vajadzības un mobilitāti profesionālajā jomā.
31.tabula
Profesionālās pilnveides izglītības programma “A” un „B” kategorijas sporta
speciālistiem (pielāgots pēc Profesionālās pilnveides izglītības programmas apraksta „A”
kategorijas sporta speciālistiem)
Programmas
veids
Profesionālās
pilnveides
izglītības
programma „A”
kategorijas sporta
speciālistiem

Mērķis

Iegūstamie mācību rezultāti

Nodrošināt
sporta
speciālistus
ar Netiek norādīti
sistematizētām zināšanām un prasmēm, kas
nepieciešamas sporta interešu programmu
vai profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmu īstenošanai, radot iespēju iegūt
sporta
speciālista
„A”
kategorijas
sertifikātu,
un
rosināt
turpmāku
tālākizglītību sporta jomā

Programmas aprakstā tiek norādīts, ka programmas ietvaros tiks sekmētas zināšanas:
- par didaktiskiem principiem, audzināšanas tehnoloģijām sportā;
- par treniņa procesā lietojamām metodēm un līdzekļiem;
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- par treniņa procesa plānošanu;
- par organizēšanas pedagoģiskajiem pamatiem, īstenošanas un izvērtēšanas pamatprincipiem,
sekmējot audzēkņu fizisko un garīgo attīstību;
- par trenera darbības ētikas pamatprincipiem, saskarsmes veidošanu sporta kolektīvā treniņu
procesā;
- par jaunākajām atziņām treniņu teorijā, pedagoģiski psiholoģiskajiem aspektiem, veselības
un sporta higiēnas pamatiem, pedagoģiski psiholoģiskajiem un medicīniski bioloģiskajiem
aspektiem, kā arī par personības psiholoģijas pamatiem (Profesionālā pilnveides izglītības
programma „A” un „B” ).
Programmas ietvaros sniegtas zināšanas treniņa procesa plānošanā un programmu
izveidē.
Programmas saturs sadalīts trīs daļās: pedagoģija un psiholoģija – 2 moduļi, sporta
medicīna – 2 moduļi, sporta teorija 1 modulis. Moduļi ietver šādus studiju priekšmetus:
pedagoģija un psiholoģija, vispārējā pedagoģija, didaktika, vispārējās attīstības un saskarsmes
psiholoģijas pamati un sporta psiholoģija, kuru apjoms ir 20 kontaktstundas; sporta
fizioloģija, sporta medicīna un higiēna, sporta bioķīmija – apjoms 32 kontaktstundas; sporta
teorija un sporta treniņu teorija - 48 kontaktstundas. Profesionālās pilnveides programma
paredzēta „A” un „B” kategorijas sporta speciālistiem.
Raksturojot profesionālās pilnveides izglītības programmu „A” un „B” kvalifikācijas
speciālistiem, jāatzīmē, ka programma treneriem nodrošina iespēju iegūt profesionālo
tālākizglītību sporta jomā, kas nepieciešama, īstenojot sporta interešu izglītības programmas.
Īstenotās programmas mērķis ir nodrošināt sporta speciālistus /trenerus ar sistematizētām
zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas sporta interešu izglītības programmu vai
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai, radot iespēju iegūt sporta
speciālista „A” kategorijas sertifikātu, un rosināt turpmāku tālākizglītību sporta jomā.
Analizējot profesionālās pilnveides programmas mērķi, var secināt, ka mērķis ir vērts
uz trenera profesionālās kompetences pilnveidi, taču kā trūkums jāatzīmē, ka netiek norādīti
iegūstamie mācību rezultāti, t.i., ko sporta speciālists spēs veikt pēc programmas apguves.
Šīs programmas mācīšanās procesā būtisks akcents likts uz zināšanu organizēšanu, lai
students spētu lietot zināšanas praktisku uzdevumu veikšanai sporta nozarē. Savukārt,
prasmju apguvei netiek veltīta pietiekama uzmanība, līdz ar to nav skaidri iegūstamie
rezultāti, kas sporta veida trenerim viņa tālākajā profesionālajā darbībā ir būtiski (t.i., prasmes
plānošanā, organizēšanā, vadīšanā un izvērtēšanā). Pēc profesijas standarta sporta trenera
pienākumos ietilpst savam sporta veidam atbilstošu darbību veidošana un īstenošana
pedagoģiskajā un projektēšanas jomā, kā arī organizatoriskajā, konstruēšanas, komunikatīvajā
sfērā (profesijas standarts Sporta treneris).
Tālāk analizēta profesionālā tālākizglītības programma, kas veidota mērķauditorijai ar
iepriekš iegūtu profesionālo vidējo vai profesionālo augstāko izglītību, pēc kuras apguves tiek
izsniegts sertifikāts par pedagoģisko pamatu apguvi. Šīs programmas studenti piedalījās
veiktajā pilotpētījumā.
Izpētot profesionālās pilnveides izglītības programmu „C” kategorijas sporta
speciālistiem, var secināt, ka programma veidota mērķauditorijai, kurai ir vidējā izglītība, bet
nav augstākās sporta izglītības. Mācību programmas apjoms paredz 340 stundas, kas tiek
realizētas 1 gada laikā. Pēc programmas apguves treneri iegūst apliecību par profesionālās
pilnveides izglītību (Profesionālās pilnveides izglītības programma „C”).
Izpētot profesionālās pilnveides izglītības programmu „C” kategorijas sporta
speciālistiem, (sk.32.tab.) redzams, ka programmā definētais mērķis ir vērsts uz profesionālās
kompetences pilnveidi, taču netiek norādīti iegūstamie mācību rezultāti, kas sporta
speciālistam ir būtiski.
92

32.tabula
Profesionālās pilnveides izglītības programma „C” kategorijas sporta speciālistiem
(pielāgots pēc profesionālās pilnveides izglītības programmas apraksta
„C” kategorijas sporta speciālistiem)
Programma
Profesionālās
pilnveides
izglītības
programma „C”
kategorijas sporta
speciālistiem

Mērķis
Iegūstamie mācību rezultāti
Dot iespēju apgūt zināšanas un prasmes, lai Netiek norādīti
nodrošinātu nākamos sporta speciālistus ar
sistemātiskām zināšanām un prasmēm, kas
ir nepieciešamas sporta interešu izglītības
programmu vai profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmu īstenošanai

Realizējot profesionālās pilnveides izglītības programmu „C” kategorijas sporta
speciālistiem, tiek apgūtas zināšanas dažādās zinātņu jomās: sporta teorijā, sporta medicīnā,
anatomijā, vispārējā un sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā un sporta
veidā, sekmējot atbilstošāko mācību metožu izvēli.
Programmas ietvaros tiek sniegtas pamatzināšanas par cilvēka ķermeņa uzbūvi un
funkcijām, par kustību aparāta uzbūvi un funkcijām, asinsvadu, sirds un nervu sistēmas
funkcijām, par orgānu sistēmas pakļautību un funkcionālo mijiedarbību, nosakot muskuļu
darbības intensitāti, analizējot fizioloģiskos stāvokļus sporta nodarbību laikā un fizisko
līmeni.
Tiek veidota izpratne par sportistu medicīniskajām pārbaudēm, par sporta nodarbību
organizēšanu cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām, par sporta traumu profilaksi, par pirmo
palīdzību sporta traumu gadījumos un patoloģisku stāvokļu gadījumos sportā;
Tiek sniegtas zināšanas:
 par ētisko, morālo un juridisko atbildību nelaimes gadījumos;
 par pedagoģiskā procesa specifiskajām īpatnībām un struktūru personības attīstības
veicināšanā sportā;
 par vingrinājumiem, to iedarbības efektivitāti, pamatiemaņu mācīšanas metodiku
izvēlētajā sporta veidā.
Jānorāda, ka arī profesionālajā pilnveides izglītības programmā „C” kategorijas sporta
speciālistiem netiek norādītas, kādas spējas (kompetenci) sporta speciālisti iegūs
tālākizglītošanas procesā.
Izglītojamajam, kurš apguvis profesionālās izglītības pilnveides programmu, tiek
izsniegta apliecība par profesionālo pilnveidi.
Lai gan programmas saturs sastāv no vairākiem studiju moduļiem, teorētiskās
nodarbībām plānojot 316 kontaktstundas, bet praktiskiem darbiem 24 kontaktstundas,
redzams, ka praktiskajām nodarbībām tiek veltīts maz nodarbību, līdz ar ko var apgalvot, ka
programmas ietvaros netiek apgūtas nepieciešamās prasmes trenera darbam.
Programmas ietvaros tiek apgūtas zināšanas vispārējā pedagoģijā (66 stundu apjomā),
sporta psiholoģijā (40 stundu apjomā), sporta fizioloģijā (56 stundu apjomā), sporta medicīnā
(72 stundu apjomā), sporta treniņu teorijas pamatos (66 stundu apjomā), sporta prakses
projekta izstrādē un aizstāvēšanā(12 stundu apjomā). Savukārt gala pārbaudījumam atvēlētas
4 stundas.
Izvērtējot piedāvāto programmu, var secināt, ka pēc profesionālās kompetences
izstrādātiem kritērijiem tikai vienā studiju kursā - Sporta treniņu teorijas pamati - tiek
sniegtas zināšanas treniņa procesa plānošanā, organizēšanā, īstenošanā un izvērtēšanā, lai
sekmētu audzēkņu fizisko un garīgo attīstību.
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Sporta prakses projekta izstrādei un aizstāvēšanai tiek lietotas zināšanas treniņu
procesa plānošanā, organizēšanā, realizēšanā un izvērtēšanas pamatos, kā arī veidota prasme
izstrādāt projektus, izmantojot teoriju un atziņas sporta pedagoģijā treniņu procesa plānošanā
un organizēšanā. Savukārt programmas aprakstā pie iegūstamajiem mācību rezultātiem šī
kompetence netiek minēta.
Analizējot Eiropas Savienības fonda (ESF) projekta Kompetents sporta pedagogs
programmu, jānorāda, ka tās plānojums paredz četrus integrētos moduļus.
Jāatzīmē, ka šī projekta dalībnieki piedalījās otrā posma empīriskajā pētījumā.
I moduļa dalībnieki atbildēja uz anketas jautājumiem, bet II moduļa dalībnieki veica
kompetences pašnovērtējumu un piedalījās piecās teorētiski / praktiskajās nodarbībās, kas tika
arī nofilmētas.
Izpētot ESF projekta Kompetents sporta pedagogs I moduli Sporta speciālista
integrētā sporta pedagoģiski psiholoģisko kompetenču pilnveide, tika novērtēts projekta
programmas definētais mērķis, kā arī iegūstamie mācību rezultāti (sk. 33.tab.).
33. tabula
ESF projekta Kompetents sporta pedagogs I modulis (pielāgots pēc sporta speciālista
integrēto sporta pedagoģiski psiholoģisko kompetenču pilnveide moduļa apraksta)
Projekta
I modulis
Sporta
speciālista
integrēto sporta
pedagoģiski
psiholoģisko
kompetenču
pilnveide

Mērķis

Iegūstamie mācību rezultāti

Sekmēt sporta speciālista
integrēto sporta
pedagoģiski psiholoģisko
kompetenču pilnveidi,
tādējādi nodrošinot
sporta izglītības
kvalitātes
paaugstināšanos un
izglītojamo
konkurētspēju darba tirgū

- spēja iegūt, analizēt, atlasīt, izmantot un
integrēt jaunāko informāciju sporta izglītības
saturā;
- spēja veidot konstruktīvas savstarpējās
attiecības ar izglītojamiem, kolēģiem,
izglītojamo vecākiem;
- spēja plānot, organizēt un izvērtēt savu
darbu, sekmējot izglītojamo radošu
pašattīstību drošā atbalstošā veselību
veicinošā izglītojošā vidē;
- spēja ievērot toleranci pedagoģiskā procesa
diferenciācijā un individualizācijā atbilstoši
izglītojamo spējām, vajadzībām un interesēm

Projekta I moduļa mērķis ir vērts uz profesionālās kompetences pilnveidi, un
iegūstamie mācību rezultāti ir skaidri un saprotami definēti.
Pilnveides programma piedāvā papildināt zināšanas par sporta izglītības tendencēm
mūsdienās, nestandarta metožu un līdzekļu lietošanu ar mērķi sekmēt izglītojamo fizisko
sagatavotību, par humānās sporta pedagoģijas aspektiem mācīšanās sekmēšanai sportā, par
sporta nodarbību pedagoģiski psiholoģiskajiem aspektiem psiholoģisko prasmju pilnveidē un
par sporta nodarbību un treniņu organizēšanu dažādiem audzēkņiem konkrētās vides
apstākļos.
Projekta I modulī norādīts, ka programmas ietvaros tiks pilnveidotas kritiskās
domāšanas prasmes; ietvertas aktualitātes mācību un treniņu procesā; integrēti sporta zinātnes
sasniegumi; prasmes organizēt drošu veselību veicinošu vidi sporta izglītībā; prasmes
izvēlēties un lietot izglītojamiem atbilstošas mācību metodes, līdzekļus un organizācijas
formas; prasme analizēt un izvērtēt savu pedagoģisko darbību; prasme pamatot savu un
respektēt citu viedokli; prasme attīstīt emocionālo inteliģenci; prasme motivēt izglītojamos
radošai darbībai.
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Tiek definētas iegūstamās kompetences:
- spēs iegūt, analizēt, atlasīt, izmantot un integrēt jaunāko informāciju sporta izglītības saturā;
- spēs veidot konstruktīvas savstarpējās attiecības ar izglītojamiem, kolēģiem, izglītojamo
vecākiem;
- spēs plānot, organizēt un izvērtēt savu darbu, sekmējot izglītojamo radošu pašattīstību drošā
atbalstošā veselību veicinošā izglītojošā vidē;
- spēs ievērot toleranci pedagoģiskā procesa diferenciācijā un individualizācijā atbilstoši
izglītojamo spējām, vajadzībām un interesēm.
Var secināt, ka I moduļa mērķis un iegūstamie rezultāti vērsti uz profesionālās
kompetences pilnveidi.
34.tabulā norādīti ESF projekta Kompetents sporta pedagogs II moduļa definētais
mērķis un iegūstamie mācību rezultāti.
34. tabula
ESF projekta Kompetents sporta pedagogs II modulis ( pielāgots pēc profesionālās ievirzes
sporta speciālistu integrētā praktiskā darbības moduļa apraksta)
Projekta
II modulis
Profesionālās
ievirzes sporta
speciālistu
integrētā
praktiskā darbība

Mērķis

Iegūstamie mācību rezultāti

Paaugstināt profesionālās
ievirzes izglītības pedagogu
un arodskolu sporta
skolotāju praktiskās
darbības kompetences,
sniedzot jaunākās atziņas
dažādu sporta veidu treniņu
metodikā un pilnveidojot
nepieciešamās prasmes
praktisko nodarbību
vadīšana un organizācijā

- spējas plānot, organizēt un vadīt mācību
treniņu procesu atbilstoši audzēkņu
vecumposmam un sagatavotības līmenim,
integrējot praksē gūtās zināšanas sporta
veidu mācību treniņu metodikā, akcentējot
līdzekļu un metožu daudzveidību;
- spējas vadīt, organizēt topošo sporta
speciālistu praktiskās nodarbības;
- spējas novērtēt topošo sporta speciālistu
mācību sasniegumus praktisko nodarbību
laikā ;
- spējas integrēt papildinātās zināšanas
topošo sporta speciālistu praktisko
nodarbību plānošanā, organizēšanā,
vadīšanā

Izpētot II moduļa mērķi, var secināt, ka tas vērsts uz profesionālās kompetences
pilnveidi un piemērojams izvērtēšanai pēc izstrādātajiem profesionālās didaktiskās
kompetences izvērtēšanas kritērijiem.
Jānorāda, ka treneru pilnveides programmā norādītas tālākizglītības procesā
iegūstamās zināšanas un prasmes, kas sekmēs treniņu programmas izstrādi un realizāciju
atbilstoši jaunākajām atziņām dažādu sporta veidu treniņu metodikā. Praktisko nodarbību
vadīšanai izvēlēti pieredzējuši, dažādu sporta veidu treneri un sporta speciālisti (pedagogi).
Lai praktiskās nodarbības būtu daudzveidīgas, grupu plānošana veidota tā, lai atsevišķu
sporta veida treneriem būtu iespēja gūt pieredzi par izturības, spēka, ātruma, koordinācijas un
lokanības spēju attīstīšanas līdzekļiem un metodēm citos sporta veidos. Līdz ar to vispārējās
fiziskās sagatavošanas praksē sporta veidā plānots panākt inovatīvu pieeju realizāciju.
Pēc uz dalībnieku vajadzībām orientētās pieejas programmu efektivitātes novērtēšanai
(Ross, 2010; Fitzpatrick, Saners, & Worthen, 2011) un balstoties uz profesionālās didaktiskās
95

kompetences izvērtēšanas kritērijiem 35.tabulā apkopots izglītības programmu un pilnveides
programmu analītiskais raksturojums.
35.tabula
Īstenoto profesionālo izglītības programmu un
pilnveides programmu analītiskais raksturojums
Programma/
Mērķauditorija

1.līmeņa
profesionālā
augstākās izglītības
studiju programma
Izglītības un sporta
darba speciālists
sporta veida
treneriem
(piedalījās
pilotpētījumā)
Profesionālās
pilnveides izglītības
programma
„C”
kategorijas
sporta speciālistiem
(piedalījās
pilotpētījumā)
Profesionālās
pilnveides izglītības
programma
„A”
kategorijas
sporta speciālistiem

Mērķis

Iegūstamie mācību
rezultāti

Raksturojums pēc
profesionālās didaktiskās
kompetences
kritērijiem

Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programma
Sagatavot sporta veida treneri - spēja lietot zināšanas, Spēs organizēt treniņa
trenera profesionālajai darbībai, balstoties uz analītisku procesu paredzamās
veicinot viņa garīgo un fizisko pieeju, veikt praktiskus situācijās
pilnveidošanos, veidojot brīvu, uzdevumus
sporta
atbildīgu un radošu personību; nozarē;
veicināt treneru zināšanu un - spēja demonstrēt
prasmju apguvi, kas nodrošina prasmes, kas trenera
ceturtā līmeņa profesionālās profesionālajām
kvalifikācijas ieguvi un sekmē problēmām ļauj rast
konkurētspēju
mainīgos radošus risinājumus
sociālekonomiskos apstākļos
Profesionālās pilnveides izglītības programma
Iespējas apgūt zināšanas un
Netiek norādīti
Spēs organizēt treniņa
prasmes,
lai
nodrošinātu
procesu paredzamās
nākamos sporta speciālistus ar
situācijās
sistemātiskām zināšanām un
prasmēm, kas ir nepieciešamas
sporta
interešu
izglītības
programmu vai profesionālās
ievirzes
sporta
izglītības
programmu īstenošanai
Nodrošināt sporta speciālistus ar
Netiek norādīti
Spēs organizēt treniņa
sistematizētām zināšanām un
procesu paredzamās
prasmēm, kas nepieciešamas
situācijās
sporta interešu programmu vai
profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmu
īstenošanai, radot iespēju iegūt
sporta speciālista „A”
kategorijas sertifikātu un rosināt
turpināt tālākizglītību sporta
jomā
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35.tabulas turpinājums
Programma/
Mērķauditorija

I sporta speciālista
integrēto sporta
pedagoģiski
psiholoģisko
kompetenču
pilnveides modulis
Dažādu līmeņu
sporta speciālistiem
(piedalījās
empīriskajā
pētījumā)

II profesionālās
ievirzes sporta
speciālistu
integrētais praktiskās
darbības modulis
Dažāda līmeņa
sporta speciālistiem
(piedalījās
empīriskajā
pētījumā)

Mērķis

Iegūstamie mācību
rezultāti

Profesionālā pilnveides programma (tālākizglītība)
Sekmēt sporta speciālista
- spēja iegūt, analizēt, atlasīt,
integrēto sporta
izmantot un integrēt jaunāko
pedagoģiski psiholoģisko
informāciju sporta izglītības
kompetenču pilnveidi,
saturā;
tādējādi nodrošinot sporta - spēja veidot konstruktīvas
izglītības kvalitātes
savstarpējās attiecības ar
paaugstināšanos un
izglītojamiem, kolēģiem,
izglītojamo konkurētspēju izglītojamo vecākiem;
darba tirgū
- spēja plānot, organizēt un
izvērtēt savu darbu, sekmējot
izglītojamo radošu
pašattīstību drošā atbalstošā
veselību veicinošā izglītojošā
vidē;
- spēja ievērot toleranci
pedagoģiskā procesa
diferenciācijā un
individualizācijā, atbilstoši
izglītojamo spējām,
vajadzībām un interesēm
Paaugstināt profesionālās
- spēja plānot, organizēt un
ievirzes izglītības
vadīt mācību treniņu procesu
pedagogu praktiskās
atbilstoši audzēkņu
darbības kompetences,
vecumposmam un
sniedzot jaunākās atziņas
sagatavotības līmenim,
dažādu sporta veidu
integrējot praksē gūtās
treniņu metodikā un
zināšanas sporta veidu
pilnveidojot
mācību treniņu metodikā,
nepieciešamās prasmes
akcentējot līdzekļu un
praktisko nodarbību
metožu daudzveidību;
vadīšana un organizācijā
- spējas vadīt, organizēt
topošo sporta speciālistu
praktiskās nodarbības;
- spējas novērtēt topošo
sporta speciālistu mācību
sasniegumus praktisko
nodarbību laikā ;
- spējas integrēt papildinātās
zināšanas topošo sporta
speciālistu praktisko
nodarbību plānošanā,
organizēšanā, vadīšanā

Raksturojums pēc
profesionālās didaktiskās
kompetences
kritērijiem
Spēs plānot, organizēt un
novērtēt audzēkņu un savu
darbu paredzamās un
nezināmās situācijās

Spēs plānot, organizēt un
vadīt mācību treniņu
procesu paredzamās un
nezināmās situācijās;
spēs novērtēt topošo sporta
speciālistu mācību
sasniegumus paredzamās
un nezināmās situācijās;
spēs integrēt zināšanas
praktisko nodarbību
plānošanā, organizēšanā,
vadīšanā paredzamās un
nezināmās situācijās

Pozitīvi vērtējams, ka programmā norādīti sporta speciālistam plānotie apgūstamie
mācību rezultāti: zināšanas par dažādu sporta veidu treniņu metodikas aktuālākajām tēmām
sporta treniņa saturā, organizācijas formās, treniņu metodēs, līdzekļos, slodzes dozēšanā
atbilstoši sporta veidam, audzēkņu sagatavotībai un treniņu periodam; treniņu nodarbības
konspektu izstrādes tehnoloģija topošajiem sporta speciālistiem (prakšu vadītājiem); topošo
sporta speciālistu mācību prakses saturs un vērtēšana mācību prakses laikā (prakšu
vadītājiem).
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Prasmes: integrēt zināšanas sporta veidu mācību treniņu metodikā, praksē plānojot,
organizējot un vadot treniņu procesu; analizēt un izvērtēt savu pedagoģisko rīcību praktiskajā
darbībā; pamatot savu un respektēt citu viedokli; prakses plānošanā, organizēšanā, vadīšanā
(prakšu vadītājiem); novērtēt topošā sporta speciālista (trenera) praktisko darbību mācību
treniņu procesā (prakšu vadītājiem); optimizēt starppersonu saskarsmi pedagoģiskajā darbībā.
Iegūstamās didaktiskās kompetences:
 spējas plānot, organizēt un vadīt mācību treniņu procesu atbilstoši audzēkņu
vecumposmam un sagatavotības līmenim, integrējot praksē gūtās zināšanas sporta
veidu mācību treniņu metodikā, akcentējot līdzekļu un metožu daudzveidību;
 spējas vadīt, organizēt topošo sporta speciālistu praktiskās nodarbības (prakšu
vadītāji);
 spējas novērtēt topošo sporta speciālistu mācību sasniegumus praktisko nodarbību
laikā (prakšu vadītāji);
 spējas integrēt papildinātās zināšanas topošo sporta speciālistu praktisko nodarbību
plānošanā, organizēšanā, vadīšanā (prakšu vadītāji).
Jāatzīmē, ka, izpētot realizētās profesionālās pilnveides izglītības programmas un ESF
Kompetents sporta speciālists divu moduļu programmas mērķi un iegūstamās kompetences,
var secināt, ka visu programmu saturā ietvertas treneru zināšanas un prasmes, kas
nepieciešamas profesionālās darbības veikšanai, taču jautājums ir par programmu mērķa
sasniegšanu, kas ļoti būtiski parādās treneru kompetences pašnovērtējumos, aprakstot savas
profesionālās darbības izpildi (profesionālās kompetences), kas analizētas ņemot vērā uz
dalībnieku vajadzībām orientēto pieeju (Ross, 2010; Fitzpatrick, Saners, & Worthen, 2011)
programmu efektivitātes novērtēšanai un Profesiju standartā ietvertajiem vecākā sporta veida
trenera pienākumiem, kam svarīga nozīme kvalitatīvai profesionālā darba veikšanai.
Profesionālo pilnveides programmu efektivitātes izvērtējumā, ņemot vērā uz
dalībnieku vajadzībām orientēto pieeju, secinām, ka tikai vienā treneru profesionālās
pilnveides programmā vērojams būtisks akcents uz patstāvīgu trenera profesionālo darbību
izglītošanās procesā, kur tiek veidotas mācīšanās situācijas profesionālo prasmju pilnveidei
paredzamās un nezināmās situācijās.
3.2.1. Treneru mācīšanās situāciju analīze tālākizglītības procesā
Pēc ekspertu intervijas, kuras mērķis bija noskaidrot ekspertu viedokli par treneru
tālākizglītības iespēju nodrošinājumu Latvijā, tika veikta treneru tālākizglītības procesa
videonovērošana, pētot dabiskas mācīšanās situācijas, kas dokumentētas videomateriālos.
Pirms empīriskā pētījuma dalībnieki tika iepazīstināti ar pētījuma mērķi, kas atklāj, ka
treneru mācīšanās situācijās tiks pētīta treneru profesionālā didaktiskā kompetence.
Pirms iesaistīšanās pētījumā tā dalībnieki izteica mutisku piekrišanu sadarbībai, kas
tika organizēta saskaņā ar Zinātnieka ētikas kodeksu, Eiropas pētnieka hartu un pētnieka
pienākumiem, respektējot katra pētījuma dalībnieka piekrišanu par video izmantošanas norisi,
kas paredz konfidencialitāti, kā arī videomateriāla izmantošanas aizliegumu personības
identificēšanai un kaitnieciskiem nolūkiem (Ethical guidelines for educational research,
2011).
Jāatzīmē, ka katrai semināra nodarbībai tika izvirzīts mērķis.
Semināra nodarbības bija plānotas 2 blokos, t.i., paredzot teorētisko un praktisko daļu.
Pētījuma procesā nodarbības gaita tika filmēta ar videokameru, sekojot līdzi treneru
mācīšanās norisēm. Novērotās treneru darbības teorētiskajā un praktiskajā daļā tika fiksētas
videomateriālā. Teorētiskās daļas noslēgumā treneri tika aicināti piedalīties praktiskās
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nodarbības procesā, taču videomateriālos vērojams, ka šo aicinājumu atbalstījusi tikai daļa
treneru, tai pat laikā pārējiem (apmēram 10 treneriem) visu tālākizglītošanās procesu pasīvi
vērojot no malas un pierakstot pasniedzēja norādījumus, kas neveicina prasmju veidošanos un
līdz ar to profesionālās kompetences pilnveidi. Arī prasmju izpildes laikā tika konstatēts, ka
notiek mācīšana nevis mācīšanās, jo pārsvarā tika demonstrēti dažādi vingrinājumi, kurus
treneri automātiski atkārtoja. Uzdevumi nebija vērsti uz mācīšanās kompetences attīstību.
Pētniece I.Maslo norāda, ka jāizvirza nodarbības mērķis, kas virzīts uz mācīšanās
kompetences attīstības veicināšanu, jo katram dalībniekam ir spēja pašam vadīt savu
mācīšanos. Jāatzīmē, ka vairāki pētnieki (Tiļļa, Maslo, 2005; Boyask, Boyask, Wilkinson,
2004; Reade, Rodgers, Hall, 2008) norādījuši, ka mācīšanās struktūrā ietilpst spēja mācīties
zināt, spēja mācīties būt, spēja mācīties sadarboties.
Lai izvērtētu treneru dabiskās mācīšanās situācijas, uzfilmētais materiāls tika
apstrādāts ar QSR NVivo 9 datorprogrammu, nosakot kodus pēc videonovērošanas kodu
sistēmas, pamatojoties uz promocijas darba teorētiskās daļas 1.2.3.apakšnodaļā „Treneru
profesionālās kompetences veidošanas un attīstības struktūra un izvērtēšanas kritēriji”
autores izstrādātiem treneru profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritērijiem
(plānošanas, organizēšanas, vadīšanas, novērtēšanas struktūrkomponenti).
Videonovērošanas izvērtēšanā galvenā uzmanība semināra teorētiskajā un praktiskajā
daļā tika pievērsta treneru zināšanu un prasmju pilnveides darbībām.
Empīriskā pētījuma gaitā tika novērotas un analizētas piecas semināra nodarbības.
Katrai nodarbībai tika izvirzīts mērķis, kas vērts uz profesionālās kompetences pilnveidi. Pēc
sociālkultūras mācīšanās organizācijas sistēmas teorijas (Tiļļa, 2005) tika vērotas mācīšanās
situācijas un noteikta treneru zināšanu un prasmju apguve.
Videonovērošanā izveidoto kodu raksturojums
PD _ prof.pieredze
Pedagoga darbība (profesionālās pieredzes veidošanās - ar
piemēriem)
PD _Z_plānošana
Pedagoga darbība (sniedz zināšanas treniņa procesa plānošanā )
PD_Z_organizēšana
Pedagoga darbība (sniedz zināšanas treniņa procesa
organizēšanā)
PD_Z_vadīšana
Pedagoga darbība (sniedz zināšanas treniņa procesa vadīšanā)
PD_Z_droš_nodroš.
Pedagoga darbība (sniedz zināšanas drošības nodrošināšanā)
PDP_organizēšana
Pedagoga darbība (veido prasmes treniņa procesa organizēšanā)
PDP_izvērtēšana
Pedagoga darbība (veido prasmes treniņa procesa novērtēšanā)
Daļa_TDP_ plānošana
* Treneru daļas darbība mācīšanās procesā (plānošanas apguve)
Daļa_TDP_ vadīšana
* Treneru daļas darbība mācīšanās procesā (vadīšanas apguve )
Daļa_TDP_ organizēšana
* Treneru daļas darbība mācīšanās procesā (organizēšanas
apguve)
Daļa_TDP_izvērtēšana
* Treneru daļas darbība mācīšanās procesā ( novērtēšanas
apguve)
1_TDP_organizēšana
Viena trenera darbība mācīšanās procesā (organizēšanas
apguve)
Skaidrojums: * treneru daļa – divas trešdaļas treneru aktīvi darbojās mācīšanās procesā.
Jānorāda, ka joprojām mācīšanas situācijās dominē pasniedzējs, līdz ar to, maz tiek
attīstītas spējas, kas mācīšanās procesā parāda trenera radošumu un aktivizēšanos. Analizējot
savstarpējās sakarības ar QSR NVivo 9 datorprogrammu palīdzību, tika izveidota visu piecu
teorētiski praktisko nodarbību videomateriālu apkopojoša savstarpējo sakarību dendogramma,
kas sagrupēta pēc līdzības pazīmēm (sk.24.att.).
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24.att. Piecu teorētiski / praktisko nodarbību videomateriālu apkopojoša
savstarpējo sakarību dendogramma
Dendogrammā redzams, ka grupās veidojās 8 līdzības, kas apvienojās 2 lielākās
grupās. Iegūtie rezultāti ir kodēti, ņemot vērā profesionālās didaktiskās kompetences
izvērtēšanas kritērijus. No iegūtajiem rezultātiem var secināt, ka :
1) novērotas sakarības starp pedagogu profesionālās pieredzes izklāstu un prasmju
izvērtēšanu, kas veido mijsakarības ar viena trenera prasmju demonstrēšanu un pedagoga
sniegtajām zināšanām plānošanā (Jaccard's coefficient = .28), vadīšanā (Jaccard's coefficient
= .16), organizēšanā (Jaccard's coefficient = .16) un drošības nodrošināšanā (Jaccard's
coefficient = .5);
2) novērotas sakarības starp treneru daļas iesaistīšanos prasmju demonstrēšanā un pedagoga
zināšanu sniegšanu prasmju organizēšanā (Jaccard's coefficient = .75), vadīšanā (Jaccard's
coefficient = .33, plānošanā (Jaccard's coefficient = .2 un izvērtēšanā (Jaccard's coefficient
=.2)
No videomateriālā novēroto treneru darbību fiksējošajiem kodiem izveidots grafisks
attēls (sk. 25.att.), kurā redzams, ka tālākizglītošanās procesa lielākajā daļā notiek pasniedzēju
darbība, t.i., zināšanu organizēšana.
Nodes\\1TDP_Organizēšana
Nodes\\DaļaTDP_izvērtēšana
Nodes\\DaļaTDP_organizēšana
Nodes\\DaļaTDP_plānošana
Nodes\\DaļaTDP_vadīšana
Nodes\\PD_prof.pieredze
Nodes\\PDP_izvērtēšana
Nodes\\PDP_organizēšana
Nodes\\PDZ_drošības_nodrošināša
na
Nodes\\PDZ_Organizēšana (Nodes)
(Nodes)
Nodes\\PDZ_plānošana
Nodes\\PDZ_vadīšana

25. att. Videomateriālā kodu atkārtošanās biežums
Pēc zinātnieku atziņām (Schaube, 1997, citēts pēc Maslo, 2003), kas saistītas ar
mācīšanās kompetences attīstību, tiek norādīts uz dinamisku mācīšanās prasmi kā uz
alternatīvu mācīšanās paraugu daudzveidīgām mācīšanas un mācīšanās stratēģijām, kā arī uz
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pašas kompetences attīstīšanu, kas mācībās veido patstāvību un pašatbildību. 36.tabulā attēloti
semināru nodarbībās mācīšanās situācijās konstatēto kodu atkārtošanās biežums.
36. tabula
Kodu atkārtošanās biežums piecās teorētiski / praktiskās nodarbībās
Mācīšanās situācijās novērotās darbības kods
1TDP_organizēšana
DaļaTDP_izvērtēšana
DaļaTDP_organizēšana
DaļaTDP_plānošana
DaļaTDP_vadīšana
PD_prof.pieredze
PDP_izvērtēšana
PDP_organizēšana
PDZ_drošības_nodrošināšana
PDZ_organizēšana
PDZ_plānošana
PDZ_vadīšana

Biežums
20
1
40
1
1
5
6
12
10
86
14
5

Analizējot kodu atkārtošanās biežumu, var izveidot treneru darbības mācīšanās
situāciju izvērtējumu, kas atklāj, ka dominē pedagoga darbība zināšanu organizēšanā, kas
veido sakarības ar treneru daļas darbību prasmju organizēšanā.
Analizējot katras konkrētas teorētiski praktiskās nodarbības organizāciju, var
atspoguļot mācīšanās situāciju mijsakarības.
Pirmā teorētiski praktiskā nodarbība nofilmēta 4 video fragmentos, kas kodēti kā
seminārs 1,seminārs 2, seminārs 3, seminārs 4. Turpmāk tekstā tie tiks atzīmēti šādi: S_1,
S_2, S_3, S_4.
Teorētiskajā daļā S_1 video fragmentā novērotas sakarības ar pasniedzēja darbību
zināšanu organizēšanā un viena trenera darbību prasmju demonstrēšanā ( Jaccard's
coefficient = .28), kā arī pastāv sakarības starp viena trenera darbību prasmju demonstrēšanā
un pasniedzēja sniegtajām zināšanām drošības nodrošināšanā (Jaccard's coefficient = .5).
S_ 2 video fragmentā novērotas sakarības ar viena trenera darbību prasmju
demonstrēšanā, kas veido mijsakarības ar pasniedzēja darbību zināšanu organizēšanā un
pasniedzēja sniegtajām zināšanām drošības nodrošināšanā (Jaccard's coefficient = .57).
S_1 un S_ 2 video fragmenta daļas raksturo klāstera analīze (sk. 26.att.).

26. att. S_1, S_2 novēroto mijsakarību klāsteru analīze
S _3 video fragmentā novērots, ka pasniedzēja pieredzes izklāsts veido mijsakarības ar
pasniedzēja darbību zināšanu organizēšanā (Jaccard's coefficient = .21)( sk. 27. att.).
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27. att. S_3 novēroto mijsakarību klāsteru analīze
S_4 video fragmentā novērota pasniedzēja darbība zināšanu organizēšanā, kas veido
mijsakarības ar pasniedzēja sniegtajām zināšanām drošības nodrošināšanā, zināšanām prasmju
organizēšanā, kas veido mijsakarības ar viena trenera darbību prasmju demonstrēšanā
(Jaccard's coefficient = .28) un treneru daļas darbību prasmju izvērtēšanā (Jaccard's
coefficient = .7), kas veido mijsakarības ar pasniedzēja darbību drošības nodrošināšanā
(Jaccard's coefficient = .12).

28. att. S_4 novēroto mijsakarību klāsteru analīze
Otrā teorētiski praktiskā nodarbība nofilmēta 3 video fragmentos, kas kodēti kā
seminārs 5, seminārs 6, seminārs 7. Turpmāk tekstā tie atzīmēti šādi: S_5, S_6, S_7.

29.att. S_5 novērotās mijsakarības klāsteru analīzē
S_5 video fragmentā novērots, ka pasniedzējs sniedz zināšanas organizēšanā un
plānošanā (Jaccard's coefficient= .57), kas veido mijsakarības ar prasmju izvērtēšanu
(Jaccard's coefficient= .2) un sakarības ar viena trenera darbību prasmju demonstrēšanā ar
pasniedzēja darbību drošības nodrošināšanā (Jaccard's coefficient = .5).
S_6 video fragmentā novērots, ka pasniedzējs sniedz zināšanas organizēšanā un
plānošanā, kas veido mijsakarības ar pasniedzēja profesionālās pieredzes veidošanās izklāstu
un sniegtajām zināšanām treniņa procesa vadīšanā (Jaccard's coefficient = .2).
Novērotas arī sakarības starp pasniedzēja sniegtajām zināšanām treniņa procesa
organizēšanā un treniņa procesa plānošanā (Jaccard's coefficient = .57) un pasniedzēju
profesionālās darbības pieredzes izklāstu (Jaccard's coefficien = .22), kas veido mijsakarības
ar pasniedzēja sniegtajām zināšanām treniņa procesa vadīšanā (Jaccard's coefficient = .37) un
zināšanu organizēšanu (Jaccard's coefficient = .21).
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30.att. S_6 novērotās mijsakarības klāsteru analīzē
S_7 novērotas pasniedzēju darbības zināšanu organizēšanā un plānošanā (Jaccard's
coefficient = .57), kas veido mijsakarības ar pasniedzēja darbību prasmju izvērtēšanā
(Jaccard's coefficient = .33) un profesionālās pieredzes izklāstu (Jaccard's coefficient = .22).

31.att. S_ 7 novēroto mijsakarību klāsteru analīze
Trešā teorētiski praktiskā nodarbība nofilmēta divos video fragmentos, kas kodēti kā
seminārs 8, seminārs 9. Turpmāk tekstā tie atzīmēti šādi: S_8, S_9.
S_8 video fragmentā novērots, ka pasniedzējs sniedz zināšanas plānošanā un
organizēšanā (Jaccard's coefficient = .57).

32. att. S_8 novēroto mijsakarību klāsteru analīze
Turpinot nodarbības teorētisko daļu, S_9 video fragmentā novērots, ka pasniedzējs
sniedz zināšanas un prasmes treniņa procesa organizēšanā (Jaccard's coefficient = .21), kas
veido mijsakarības ar treneru daļas darbību organizēšanas (Jaccard's coefficient = .75),
plānošanas un vadīšanas (Jaccard's coefficient = 1) apguvē.

33.att. S_9 novēroto mijsakarību klāsteru analīze
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Ceturtā teorētiski praktiskā nodarbība nofilmēta 3 video fragmentos, kas kodēti kā
seminārs 10, seminārs 11, seminārs 12. Turpmāk tekstā tie atzīmēti šādi: S_10, S_11, S_12.
Nodarbības S_10 video fragmentā novērots, ka pasniedzējs sniedz zināšanas treniņa
procesa organizēšanā, savukārt S_11 video fragmentā redzams, ka pasniedzējs treneriem
demonstrē, kā notiek treniņa procesa organizēšana, un daļa treneru piedalās treniņa procesa
organizēšanas apguvē (Jaccard's coefficient = .75), kas veido mijsakarības ar pasniedzēja
zināšanu organizēšanu un plānošanu, drošības nodrošināšanu (Jaccard's coefficient = .57) un
pasniedzēja sniegtajām zināšanām treniņa procesa izvērtēšanā (Jaccard's coefficient = .2).
Nodarbības S_12 video fragmentā novērots, ka notiek pasniedzēja darbība treniņa
procesa vērtēšanā.

34.att. S_10, S_11, S_12 novēroto mijsakarību klāsteru analīze
Piektā teorētiski praktiskā nodarbība nofilmēta 3 video fragmentos, kas kodēti kā
seminārs 13, seminārs 14, seminārs 15. Turpmāk tekstā tie atzīmēti šādi: S_13, S_14, S_15.
S_13 pasniedzējs sniedz zināšanas organizēšanā un drošības nodrošināšanā (Jaccard's
coefficient = .57), kas veido mijsakarības ar pasniedzēja sniegtajām zināšanām plānošanā un
drošības nodrošināšanā Jaccard's coefficient = .45), pasniedzēja sniegtajām zināšanām
vadīšanā (Jaccard's coefficient = .37).

35.att. S_13 novēroto mijsakarību klāsteru analīze
S_14 un S_15 novērots, ka pasniedzējs sniedz zināšanas plānošanā un drošības
nodrošināšanā (Jaccard’s coefficient = .45), kas veido mijsakarības ar sniegtajām zināšanām
organizēšanā un drošības nodrošināšanā (Jaccard’s coefficient = .57) un sniegtajām
zināšanām treniņa procesa organizēšanā un plānošanā (Jaccard’s coefficient = .57).

36.att. S_14 novēroto mijsakarību klāsteru analīze
104

Pēc treneru tālākizglītības procesā novērotajām mācīšanās situācijām, kas analizētas
pēc profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritērijiem, var redzēt (sk. 37. att.)
trenera mācīšanās procesā konstatētās mācīšanās situāciju mijsakarības.

37.att. Trenera mācīšanās situāciju mijsakarību vizuāls attēlojums
Mācīšanās procesā dominē docētājs, līdz ar to nav vērojama dinamiska profesionālās
didaktiskās kompetences attīstība, jo visās 5 nodarbībās, kā tika konstatēts, pārsvarā notiek
docētāju darbība profesionālo zināšanu organizēšanā, kas neveicina treneru prasmju
veidošanos.
Kopsavilkums
Apkopojot paragrāfā 3.1.2. „Treneru mācīšanās situāciju analīze tālākizglītības
procesā” izklāstīto pētījuma gaitu un iegūto rezultātu analīzi, var secināt, ka visu piecu
nodarbību dokumentēto video fragmentu novērotajās mācīšanās situācijās pārsvarā dominē
docētāja organizētā un plānotā zināšanu sniegšana (Jaccard's coefficient = .57), bet mazāk
vērojama dinamiska treneru prasmju apguve, kas liecina, ka šāda pieeja mācību darba
organizēšanai neveicina profesionālās didaktiskās kompetences pilnveidi.
Secinājumi ir šādi:
1) novērotas sakarības starp pedagoga profesionālās pieredzes izklāstu un prasmju
izvērtēšanu, kas veido mijsakarības ar viena trenera prasmju demonstrēšanu un pedagoga
sniegtajām zināšanām plānošanā (Jaccard's coefficient = .28), vadīšanā (Jaccard's coefficient
= .16), organizēšanā (Jaccard's coefficient = .16) un drošības nodrošināšanā (Jaccard's
coefficient = .5);
2) novērotas sakarības starp treneru daļas iesaistīšanos prasmju demonstrēšanā un pedagoga
zināšanu sniegšanu prasmju organizēšanā (Jaccard's coefficient = .75), vadīšanā (Jaccard's
coefficient = .33), plānošanā (Jaccard's coefficient = .2) un izvērtēšanā (Jaccard's coefficient
= .2). Mijsakarības ir statistiski ticamas, jo p> 0,05.
3.2.2. Treneru profesionālās kompetences pašnovērtējuma analīze: treneru
profesionālās darbības raksturojums
Pēc empīriskā pētījuma video novērojuma tika noskaidroti treneru kompetences
pašnovērtējumi. Respondentu atlase tika veikta pēc gadījuma principa ar mērķi noskaidrot
treneru profesionālās darbības izpildes pamatraksturojumu.
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Kompetences pašnovērtējuma anketas tika izsniegtas 37 respondentiem, taču viens
respondents pētījumā atteicās piedalīties. Pētījuma datu izpētē izmantoti 36 respondentu
pašnovērtējumi.
Pēc kompetences pašnovērtējuma datu apkopošanas atspoguļoti treneru kompetences
pašnovērtējumu konstatējošās analīzes galvenie rezultāti un vispārināšanai formulēti
empīriskās izpētes kvalitatīvo datu rezultāti.
Šajā sadaļā prezentēts treneru profesionālo darbību grupu raksturojums, izdalot piecas
grupas, kas izveidotas, analizējot treneru profilkodus un katra trenera profesionālās darbības
pilnu prasmju aprakstu (kā un kādā situācijā prasme tiek veikta). Profesionālās didaktiskās
kompetences raksturojumi pēc 3 līmeņu sistēmas izveidoti, ņemot vērā I.Tiļļas (2005)
sociālkultūras mācīšanās organizācijas sistēmas pieeju, kas akcentē, ka kompetence ir
pieredzes gūšanas iespējās pamatota spēju un pieredzes individuāla kombinācija. Procesuālā
izpratnē tā nepārtraukti pilnīgojas, jo spējas attīstās mūžilgi, pilnveidojas pieredze un rodas
arvien jaunas pieredzes gūšanas iespējas. Kompetence kā rezultāts izpaužas situācijas
darbības kvalitātes līmenī.
Treneru sniegtās atbildes kodētas un vērtētas saskaņā ar (Duffy, 2008) treneru
kompetences strukturēšanas teoriju un sociālkultūras mācīšanās organizācijas sistēmas pieeju
(Tiļļas, 2005) un izstrādātiem profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritērijiem.
Kodētās prasmes tika vērtētas treniņa teorijas aspektā, akcentējot plānošanas, organizēšanas,
vadīšanas un novērtēšanas spējas. Rezultāti analizēti ar kvalitatīvo datu QSR NVivo9
datorprogrammas palīdzību.
Pašnovērtējumu izvērtējums sniedz daudzveidīgu informāciju par treneru
profesionālajām darbībām, norādot, kādas profesionālās didaktiskās kompetences jāpilnveido
tālākizglītības procesā.
Profesionālās darbības tika izvērtētas, pamatojoties uz treneru veikto pašnovērtējumu,
ko veido katram profesionālās darbības veidam atbilstošs veiktās profesionālās aktivitātes
apraksts.
Pašnovērtējuma uzdevums - Noskaidrot, kādas zināšanas, prasmes treneriem
tālākizglītības procesā ir jāpilnveido - tika analizēts pēc profesionālās didaktiskās
kompetences izvērtēšanas kritērijiem.
Kompetences pašnovērtējumā ietvertie apgalvojumi ir šādi:
1. Plānoju un īstenoju savam sporta veidam atbilstošu profesionāla līmeņa programmu.
2. Organizēju un vadu treniņu nodarbības, sacensības un citas ar sportu saistītus pasākumus.
3. Veidoju un vadu savam sporta veidam atbilstošu koncepciju, programmas u.tml.
4. Novērtēju audzēkņu un savu profesionālo darbību.
5. Organizēju sadarbību profesionālajā darbībā.
6. Pilnveidoju profesionālās zināšanas.
Respondenti kompetences pašnovērtējumā apraksta, kā notiek profesionālās darbības
sadarbības organizēšana un profesionālo zināšanu pilnveide.
Analizējot respondentu profildatus, redzams, ka kompetences pašnovērtējumu veikuši
36 respondenti, tai skaitā 18 sievietes, 14 vīrieši, bet 4 respondenti savu dzimumu nenorāda.
Darba stāžs no 1 līdz 3 gadiem ir 4 respondentiem, no 4 līdz 6 gadiem - 4
respondentiem, 7 - 18 gadi - 9 respondentiem, no 19 līdz 30 gadiem - 7 respondentiem,
savukārt 30 un vairāk gadu darba stāžs ir 9 respondentiem.
Raksturojot iegūto izglītības līmeni, jāatzīmē, ka 27 respondentiem ir augstākā
izglītība, 2 respondentiem ir nepabeigta augstākā izglītība, 3 respondentiem - 1.līmeņa
augstākā profesionālā izglītība, bet 4 respondenti iegūto izglītības līmeni nav norādījuši.
Analizējot respondentu norādīto sporta veidu, redzams, ka 20 respondenti vada
individuālos sporta veidus, 11 - pārstāv komandas sporta veidus, bet 5 respondenti savu sporta
veidu nenorāda.
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Treneri pašnovērtējumos atklāj savu pašreizējo profesionālās kompetences vērtējumu.
Kompetences pašnovērtējuma dendogrammā veidojās (18) treneru profila kodi un (24) treneru
veiktās profesionālās darbības kodi, kas sagrupēti divās grupās. Dendogramma parāda kodu
sistēmu pēc līdzības pazīmēm, veidojot 25 grupas, kuras sagrupējās 13 lielākās grupas,
izveidojot 8, 4 , 2 līdzības grupas, ko vieno viena liela grupa.

38.att. Treneru kompetences pašnovērtējuma dendogramma (klāsteru analīze)
Analizējot treneru kompetences pašnovērtējumu, var izdalīt treneru profesionālo
darbību raksturojošās grupas (sk. 37.tab.).
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37. tabula
Treneru profesionālo darbību raksturojošās grupas
(pēc treneru kompetences pašnovērtējuma izvērtējuma)
Respondentu
spējas
(kompetences)

GRUPU RAKSTUROJUMS

Nepieciešamās
profesionālās
didaktiskās
kompetences
pilnveide

1. GRUPA
TRENERIS – „patstāvīgs plānotājs, organizētājs, novērtētājs”(PPON)
darba stāžs no 4 – 6 gadiem/dzīves vieta - nav noradīta/ Spēj
Jāuzlabo spēja
sporta veids - komandas
patstāvīgi
veidot
plānot,
programmas
treneriem profesionālo zināšanu pilnveide tālākizglītībā
patstāvīgi
notiek patstāvīgi, informāciju meklējot internetā un
organizēt,
regulāri apmeklējot dažādus seminārus.
patstāvīgi
Profesionālās aktivitātes:
novērtēt
 patstāvīgi plāno un īsteno savam sporta veidam
atbilstošu profesionālo programmu;
 sadarbībā ar citiem sporta speciālistiem veido
savam sporta veidam atbilstošu koncepciju,
programmu;
 sadarbības organizēšana profesionālā darbībā
notiek daļēji patstāvīga, kurā tiek iesaistīti arī citi
sporta speciālisti. Kopā tiek organizētas un
vadītas sacensības;
 patstāvīgi organizē un vada treniņa nodarbības;
 patstāvīgi vērtē audzēkņu un savu darbību, kā arī
sacensību rezultātus
2. GRUPA
TRENERIS – „patstāvīgs plānotājs, organizētājs, programmu veidotājs”(PPOPrV)
darba stāžs 30 un vairāk gadi/ sporta veids nav norādīts Spēj
Jāuzlabo spēja
/ dzīvojoši - dažādos Latvijas reģionos/sporta veids –nav patstāvīgi
vērtēt
norādīts
plānot;
patstāvīgi
treneriem profesionālo zināšanu pilnveide notiek daļēji
organizēt,
patstāvīgi meklējot informāciju laikrakstos, Sporta
patstāvīgi
žurnālos, kā arī apmainoties informācijā un pieredzē ar
veidot
citiem treneriem. Tiek apmeklēti semināri, ko organizē
programmas
citi sporta speciālisti. Profesionālās aktivitātes:
 patstāvīgi plāno un īsteno savam sporta veidam
atbilstošu profesionālo programmu;
 patstāvīgi veido un vada savam sporta veidam
atbilstošu koncepciju, programmu;
 patstāvīgi organizē un vada treniņa nodarbības un
sacensības;
 daļēji patstāvīgi un ar citu speciālistu palīdzību
vērtē audzēkņu un savu profesionālo darbību, ko
analizē pēc audzēkņu sacensību rezultātiem un
testiem.
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37.tabulas turpinājums
Respondentu
spējas
(kompetences)

GRUPU RAKSTUROJUMS

3. GRUPA
TRENERIS– „patstāvīgs plānotājs”(PP)
Spēj
darba stāžs 30 un vairāk gadi/ dzīvojoši dažādos
Latvijas reģioniem (sporta veids – individuālas)
patstāvīgi
treneriem profesionālo zināšanu pilnveide notiek ar citu plānot
speciālistu palīdzību.
Profesionālās aktivitātes:
 patstāvīgi plāno un īsteno savam sporta veidam
atbilstošu profesionālo programmu ilgtermiņā;
 veido un vada savam sporta veidam atbilstošu
koncepciju, programmu gan patstāvīgi, gan
sadarbībā ar citiem sporta speciālistiem;
 ar citu speciālistu palīdzību, atbilstoši audzēkņu
vecumam un spējām organizē un vada treniņa
nodarbības;
 sadarbības organizēšana profesionālā darbībā ar
citu speciālistu palīdzību, kas galvenokārt notiek
semināra ietvaros;
 daļēji patstāvīgi, kā arī pieaicinot citus sava sporta
veida sporta speciālistus vērtē audzēkņu un savu
darbību. Sacensību rezultāti tiek analizēti ar
videomateriāla palīdzību.
4. GRUPA
TRENERIS – „patstāvīgs programmu veidotājs” (PPrV)
Spēj
darba stāžs no 7 – 18 gadiem/dzīves vieta- nav
noradīta/sporta veids nav norādīts
patstāvīgi
veidot
treneriem notiek patstāvīgi profesionālo zināšanu
programmas
pilnveide. Profesionālās aktivitātes:
 patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar citiem sporta
speciālistiem, plāno un īsteno savam sporta
veidam atbilstošu profesionālo programmu;
 patstāvīgi veido un vada savam sporta veidam
atbilstošu koncepciju, programmu;
 sadarbības organizēšana profesionālā darbībā
notiek daļēji patstāvīgi, konsultējoties ar citiem
treneriem
 daļēji patstāvīgi vērtē audzēkņu un savu
profesionālo darbību
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Nepieciešamās
profesionālās
didaktiskās
kompetences
pilnveide
Jāuzlabo spēja:
- organizēt,
- vadīt,
- vērtēt

Jāuzlabo spēja:
- plānot,
- organizēt,
- vadīt,
- vērtēt

37.tabulas turpinājums
Respondentu
spējas
(kompetences)

GRUPU RAKSTUROJUMS

5. GRUPA
TRENERIS – „patstāvīgs novērtētājs”(PN)
Spēj
5.1. darba stāžs no 19 - 30 gadiem/dzīves vieta Rīga/
sporta veids – komandas
patstāvīgi
novērtēt
treneriem profesionālo zināšanu pilnveide notiek daļēji
patstāvīgi, apmainoties informācijā ar citiem treneriem.
Profesionālās aktivitātes:
 daļēji patstāvīgi plāno un īsteno savam sporta
veidam atbilstošu profesionālo programmu
 ar citiem sporta speciālistiem veido savam sporta
veidam atbilstošu koncepciju, programmu;
 patstāvīgi vērtē audzēkņu un savu darbību pēc
sacensību rezultātus.
5.2. darba stāžs no 1 - 3 gadiem/ dzīves vieta - dažādi
Latvijas reģioni/sporta veids nav norādīts
treneriem profesionālo zināšanu pilnveide notiek daļēji
patstāvīgi:
Profesionālās aktivitātes:
 plāno un īsteno savam sporta veidam atbilstošu
profesionālo programmu gan patstāvīgi, gan ar
citu speciālistu palīdzību (konsultējoties ar
treneriem, vadību);
 veido savam sporta veidam atbilstošu koncepciju,
programmu ar citu speciālistu palīdzību ( sporta
speciālisti, federācijas vadošie darbinieki)
 organizē un vada treniņa nodarbības gan
patstāvīgi, gan ar citu speciālistu palīdzību;
 sadarbības organizēšana profesionālā darbībā
notiek daļēji patstāvīgi. Tiek organizētas sacensības ar
citu treneru palīdzību;
 patstāvīgi vērtē audzēkņu un savu profesionālo
darbību

Spēj
patstāvīgi
novērtēt

Nepieciešamās
profesionālās
didaktiskās
kompetences
pilnveide
Jāuzlabo spēja:
- plānot,
-organizēt,
- veidot
programmas

Jāuzlabo spēja:
- plānot,
-organizēt,
- veidot
programmas

Apkopojot pašnovērtējuma izpētes rezultātus, izmantojot kvalitatīvos datus un
pamatojoties uz pētījuma teorētiskajām atziņām, trenerus var iedalīt piecās grupās, norādot
nepieciešamos uzlabojumus profesionālās didaktiskās kompetences pilnveidei.
Kopsavilkums
Pamatojoties uz pētījuma datiem, secināms, ka treneru profesionālās darbības
(plānošanas, organizēšanas, vadīšanas un novērtēšanas struktūrkomponenti) izpaužas dažādos
kompetences līmeņos, ko atklāj treneru kompetences pašnovērtējuma izvērtējums.
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Treneru profesionālā didaktiskā kompetence pilnveidojama cilvēka darbības līmenī
atbilstoši konkrētajai situācijai.
Apkopojot treneru kompetences pašnovērtējumu kvalitatīvās analīzes rezultātus, tika
atklāts, ka: treneru profesionālās aktivitātes izpaužas dažādos kompetences izpausmes
līmeņos. Pēc profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritērijiem treneru
profesionālās darbības raksturojamas un iedalāmas piecās grupās.
3.2.3. Treneru tālākizglītības pilnveides virzieni ekspertu skatījumā
Ekspertu intervijās ietvertie jautājumi veido trīs jautājumu blokus.
Pirmā bloka jautājumi saistīti ar ekspertu tālākizglītības procesa profesionālo pieredzi
(profesionālās pilnveides un mūžizglītības kontekstā).
Ekspertu atbildes uz otrā bloka jautājumiem par treneru tālākizglītību veicinošajiem
un kavējošajiem faktoriem palīdzēja izvērtēt treneru mācīšanās būtiskākos aspektus, kas
sniedz atziņas treneru profesionālās didaktiskās kompetences tālākizglītības modeļa izveidei,
akcentējot mācīšanās efektivitātes paaugstināšanas iespējas tālākizglītības procesā.
Trešais jautājumu bloks saistīts ar tālākizglītības profesionālās pilnveides programmu
realizāciju treneru profesionālās kompetences pilnveidei, kas iezīmēja ekspertu skatījumu
treneru tālākizglītības procesa izveidē, palīdzot raksturot galvenās treneru tālākizglītības
procesa darbības virzienu kategorijas, uz kurām jābalstās, veidojot treneru vajadzībām
atbilstošu tālākizglītības programmu saturu.
Ekspertu vērtējumā treneru tālākizglītības sistēmas pamatā ir treneru tālākizglītības
programmu saturs un tā īstenošana, kura vērsta uz zināšanu, prasmju un attieksmju
integrēšanu mācīšanās situācijās treneru profesionālo kompetenču pilnveidē. Izveidoto
tālākizglītības programmu mācīšanās procesa apguvē jāveicina kompetenču pieeja.
Tālākizglītības programmas ietvaros treneriem jāpilnveido kompetence kā cilvēka
spēja un gatavība darboties profesionālās situācijās, personiski plānojot un sabiedriski
uzņemoties atbildību, radot risinājumus, pamatojoties uz zināšanām, pieredzi, attīstot savas
darbības spējas mainīgā vidē.
Mūsdienās inovatīvā ekonomika pieprasa jaunas iemaņas un kompetences, kas rada
nepieciešamību atgriezties tālākizglītībā, lai pielāgotos mainīgām darba tirgus prasībām.
Ekspertu intervijas teksts tika kodēts (sk. 38.tab.) un pēc kodu analīzes ar QSR NVivo9
datorprogrammu palīdzību izveidota dendogramma (sk.39.att.), kas parāda ekspertu sniegtajās
intervijās būtiskākās mijsakarības.
38.tabula
Ekspertu intervijās iegūtie kodi
Atslēgas vārds

E_AV_motivācija
E_AV_kompetence
E_AV_vajadzības
E_AV_ trenera_pier
E_saturs_ plānošana
E_saturs_ vadīšana

Saturs
E_saturs_ inovācijas
E_saturs_ izvērtēšana
E_saturs_ A_sp_pier.

atslēgas vārds motivācija
atslēgas vārds kompetence
atslēgas vārds vajadzības
atslēgas vārds trenera prof. pieredze
trenera kompetences pilnveidei programmas saturā ietvert
plānošanas kompetences
trenera kompetences pilnveidei programmas saturā ietvert sporta
nodarbības vadīšanas kompetences
trenera kompetences pilnveidei programmas saturā ietvert inovācijas
sporta zinātnē
trenera kompetences pilnveidei programmas saturā ietvert savas un
audzēkņa darbības izvērtēšanu
nepieciešams biežāk ārzemju sporta speciālistu prof. pieredzes
apkopojums
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38.tabulas turpinājums
Zināšanas

Prasmes

Organizēšana

E_Z_plānošanā
E_Z_organizēšanā
E_Z_vadīšanā
E_Z_izvērtēšanā
E_P_plānošanā
E_P_vadīšanā
E_P_organizēšanā
E_P_izvērtēšanā
E_P_sadarbībā
E_ZP_integrēšana
E_ org_pa_līmeņiem

zināšanas plānošanā
zināšanas organizēšanā
zināšanas vadīšanā
zināšanas izvērtēšanā
prasmes plānošanā
prasmes vadīšanā
prasmes treniņa nodarbības un sacensības darbības organizēšanā
prasmes treniņa nodarbības un sacensības darbības izvērtēšanā
sadarbības prasmes
zināšanu un prasmju integrēšana
tālākizglītības kursus vajadzētu organizēt pa kvalifikācijas
līmeņiem

Jāatzīmē, ka arvien lielāku nozīmi iegūst spēja integrēt dažādu jomu kompetences,
jaunrades iemaņas, tehnoloģiskās kompetences, cilvēku un risku vadības iemaņas, kā arī
atvērtību starptautiskajai un starpkultūru sabiedrībai.
Analizējot ekspertu sniegtās intervijas par profesionālās pilnveides programmu
efektivitāti treneru tālākizglītībā, var izdalīt divu veidu sadarbības virzienus, kuriem
tālākizglītošanās procesā ir ļoti būtiska nozīme.

39.att. Ekspertu intervijas dendogramma (klāsteru analīze)
Pēc eksperta E_1. viedokļa, vienas profesijas pārstāvim ir jābūt gatavam mainīties, lai
profesionāli risinātu savas darbības problēmas vidē, kura nepārtraukti mainās. Tālākizglītību
motivē vajadzības un vēlēšanās (..).
M.Nauls pieaugušo izglītību saista ar: izpratni par to, ko pieaugušajam vajag zināt:
orientāciju uz problēmām vairāk nekā uz mācību priekšmetiem; iekšējo motivāciju mācīties.
Norādot uz ieguldījumiem mūžizglītības un prakses tālākā attīstībā, raksturoti vairāki
izglītošanās procesa praktiskā darba virzieni:
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tālākizglītošanās, lai iepazītu interaktīvas darbības formas un metodes, kas palīdz
izzināt audzēkņu vajadzības, intereses, pieredzi, mācot to izprast un refleksēt;
 audzēkņu rosināšana uzņemties atbildību par savu mācību darbu, pašvirzītas
mācīšanās un motivācijas sekmēšana;
 audzēkņu iesaiste pētnieciska rakstura darbībā un jaunu zināšanu (sev) radīšanas
procesā (citēts pēc D.Lieģeniece).
Treneru tālākizglītības procesā būtiska nozīme ir interaktīvu metožu izmantošanai,
praktiskām aktivitātēm, pieredzes apmaiņai un refleksijai, pozitīvai un konstruktīvai mācību
videi, zināšanu lietošanai pašvirzītā mācīšanās procesā u.tml.
Eksperts E_1 uzskata: Manuprāt, tālākizglītības procesa efektivitāti nosaka izglītotāja
izpratne par pašu tālākizglītības procesu un prasme aktualizēt katras auditorijas raksturīgās
prasības un vajadzības(..).Visas nosauktās metodes, līdzekļi un paņēmieni ir ļoti labi un
lietojami(..)vissvarīgāk, ja trenerim nav savas sistēmas, kurā ielikt šo jauno interaktīvo
metodiku, kur lietot savas zināšanas, ko iegūst kursos, ja nav savas sistēmas un nezina, kur to
ielikt, tad lietderības koeficients ir mazs. Jādomā par to, lai katram trenerim būtu sistēma, kur
nosauktās metodes izmantot.
Tālākizglītības efektivitāti nosaka izglītības izpratne par tālākizglītības procesu un
prasmi aktualizēt vajadzības un metodes (sk. 40.att.).

Treneru tālākizglītības process

TI VIDES DIMENSIJA
Pedagoģiski psiholoģiskā, fiziskā un sociālā vide
kā apstākļu kopums, kas sekmē izglītības kvalitāti
TI STRATĒĢISKĀ DIMENSIJA
TI mērķi, uzdevumi un vīzija

Efektīvas izglītības un augstas kvalitātes
nodrošinājums. Plānojamie TI rezultāti
TI FUNKCIONĀLĀ DIMENSIJA
TI procesa vadība, plānošana, organizēšana,
kontrole, TI procesa sadarbība ar mērķgrupām
TI rezultāti (iegūtā profesionālās kompetence)

Ā
R
Ē
J
Ā
V
I
D
E

MĀCĪŠANAS UN MĀCĪŠANĀS REZULTĀTI

40.att. Sistēmiskā pieeja tālākizglītības procesa plānošanā
Vides dimensija:
• pedagoģiski psiholoģiskā vide (tālākizglītības formas, mērķgrupām atbilstošs mācību
saturs; interaktīvas mācīšanās metodes; pozitīvs atbalsts; labvēlīgs psiholoģiskais un
morālais klimats; paškontrole; pašapziņa; pašvērtējums; pašdisciplīna;
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•
•
•

informatīvā, tehnoloģiskā vide;
fiziskā vide (atbilstošs auditoriju tehniskais iekārtojums);
sociālā vide (sadarbības iespējas, pozitīvu emociju izpausmes, aktivitāte, drošība,
brīvība, atbildība, sirsnība, atklātība, izpalīdzība, kas kopumā sekmē sporta treneru
profesionālās kompetences pilnveidi tālākizglītības procesā).
Stratēģiskā dimensija
Tālākizglītības mērķi, uzdevumi un vīzija - dažādot treneru tālākizglītībā ieviešamo
programmu piedāvājumu, ievērojot mērķgrupu vajadzības, izceļot ciešo starptautisko
sadarbību tālākizglītības studiju procesā, kā arī precīzi formulējot tālākizglītības rezultātus,
kam jau tālākizglītības procesa sākumā ir jābūt skaidri definētiem. Neapšaubāmi svarīga
nozīme ir:
• efektīvas izglītības un augstas kvalitātes nodrošinājumam un vadībai (kvalitatīvs
informatīvais, metodoloģiskais un tehnoloģiskais tālākizglītības studiju procesa
nodrošinājums un tā pilnveidošana);
• plānotajiem tālākizglītības rezultātiem: trenera profesionalitātei, profesionālajai
kompetencei kā gatavībai trenera darbībai, kas iegūta tālākizglītības procesā un
izpaužas kā zināšanu, prasmju, attieksmju un profesionālās pieredzes kopums, kas
nodrošina sekmīgu trenera profesionālo darbību.
Funkcionālā dimensija:
• tālākizglītības procesa vadība, plānošana, organizēšana, motivēšana, kontrole;
• ciešā sadarbība ar mērķgrupām tālākizglītības procesā;
• prasību analīzes un sertificēšanas posms.
Sistēmiskā pieeja sistematizē tālākizglītības sistēmas galvenās funkcijas un to praktisko
nozīmību treneru tālākizglītībā.
39.tabula
Treneru tālākizglītības programmu pilnveides darbības virzieni ekspertu skatījumā
(pēc saturisko kodu modeļu izvērtējuma ar QSR NVivo9)
Mērķauditorija/
organizēšana
Treneri /pēc
izglītības
kvalifikācijas
līmeņiem
Treneri/ augsta
līmeņa
kvalifikācija

Treneri/ pa sporta
veidiem

Treneri/ atsevišķi
kursi, semināri

Zināšanas

Saturs
Vērsts uz zināšanām
audzēkņu treniņu
nodarbību un sacensību
darbību organizēšanu un
izvērtēšanu
Vērsts uz audzēkņu
treniņu nodarbību un
sacensību darbību
organizēšanu un
plānošanu
Vēsts uz zināšanām,
prasmēm konkrētā
sporta veidā
Vērts uz zināšanām un
prasmēm

Prasmes

Organizēšanā un Spēj
vērtēšanā
organizēt
un vērtēt

Atslēgas
vārds
Kompetence

Plānošanā
un organizēšanā

Spēj plānot
un
organizēt

Profesionālā
pieredze

Treniņu
nodarbību un
sacensību
darbības
vērtēšanā
Plānošanā,
organizēšanā un
vadīšanā

Spēj vērtēt

Inovācijas

Spēj
plānot,
organizēt
un vadīt

Vajadzības,
motivācija
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Tālākizglītības profesionālās pilnveides programmas jāpiedāvā un jārealizē, ievērojot
treneru intereses un vajadzības (sk. 39.tab.).
Jāorganizē semināri:
- treneriem (atbilstoši izglītības kvalifikācijas līmeņiem).
Šīs grupas izglītojamiem profesionālās pilnveides izglītības programmu raksturojošais
atslēgas vārds ir kompetence. Saturs vērsts uz audzēkņu treniņu nodarbību un sacensību
darbību organizēšanu un vērtēšanu (Jaccard's coefficient = .5), studiju bloks orientēts uz
zināšanām treniņu nodarbību organizēšanā un izvērtēšanā (Jaccard's coefficient = .33).
Veidojot profesionālo kompetenci, lielāks uzsvars jāliek uz prasmi sadarboties (Jaccard's
coefficient = 1). p>0,05 mijsakarības ir statistiski ticamas;
- augstas klases treneriem ( ar augsta līmeņa profesionālo kategoriju).
A līmeņa kvalifikācijas treneriem ir augsta motivācija, raksturojošais atslēgas vārds profesionālā pieredze(Jaccard's coefficient = 1). Profesionālās pilnveides programmās
ietverts liels zināšanu apjoms (Jaccard's coefficient = 1), kurš orientēts uz zināšanām
organizēšanā (Jaccard's coefficient = .33) un plānošanā(Jaccard's coefficient = .5).
Saturā jāiekļauj arī ārzemju sporta speciālistu pieredzes apkopojumi, kuri ietver prasmju
inovācijas (Jaccard's coefficient=1). p>0,05 mijsakarības ir statistiski ticamas;
- treneriem pa sporta veidiem.
Raksturojošais atslēgas vārds - inovācijas sporta veidā (Jaccard's coefficient = 1).
Profesionālās pilnveides izglītības programmas saturs vērsts uz audzēkņu treniņu nodarbību
un sacensības darbības izvērtēšanu (Jaccard's coefficient = .5). Vēlama attiecīgā sporta veida
ārzemju sporta speciālistu uzaicināšana. Liela nozīme tiek piešķirta profesionālajai
kvalifikācijai, sertifikācijai (Jaccard's coefficient = .5). p>0,05 mijsakarības ir statistiski
ticamas.
Atsevišķi kursi un semināri treneriem.
Raksturojošais atslēgas vārds - trenera vajadzības un motivācija. Profesionālās pilnveides
izglītības programmas saturs vērsts uz trenera zināšanām un prasmi audzēkņa treniņu
nodarbību un sacensību darbības plānošanā (Jaccard's coefficient = .5), organizēšanā
(Jaccard's coefficient = .66) un vadīšanā (Jaccard's coefficient = .33). Uzsvars tiek likts uz
zināšanu un prasmju integrētu trenera darbības plānošanas (Jaccard's coefficient = 1),
organizēšanas (Jaccard's coefficient = .5) un vadīšanas (Jaccard's coefficient = .5) procesu.
Raksturīga konstruktīva mācību vide (Jaccard's coefficient=0,5). p>0,05, līdz ar to secināms,
ka mijsakarības ir statistiski ticamas.
Kopsavilkums
Spriežot pēc ekspertu viedokļiem, tālākizglītības efektivitāti nosaka izglītības izpratne
par tālākizglītības procesu un prasmi aktualizēt treneru vajadzības un interaktīvās metodes.
Būtiska nozīme tālākizglītības procesa plānošanā ir sistēmiskajai pieejai.
Pēc ekspertu interviju kvalitatīvo datu apstrādes redzams, ka treneru tālākizglītībā
veidojami 4 darbības virzieni, kas jāplāno, ņemot vērā treneru vajadzības, un realizējami
treneru tālākizglītības programmas ietvaros. Tas nozīmē, ka:
1) jāplāno semināri atbilstoši treneru izglītības kvalifikācijas līmeņiem, domājot par
to, lai izglītības programmas ietvaros treneri pilnveidotu zināšanas un prasmes treniņu
nodarbību un sacensības darbību organizēšanai un izvērtēšanai (Jaccard's coefficient = .33);
2) jāplāno semināri treneriem pa sporta veidiem, sniedzot inovatīvas zināšanas sporta
veidā. Pilnveides izglītības programmas ietvaros jāpilnveido prasmes treniņu nodarbību un
sacensības darbības izvērtēšanai (Jaccard's coefficient = .5);
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3) jāplāno semināri augsta līmeņa profesionālo kategoriju treneriem. Profesionālās
pilnveides programmās jāintegrē zināšanas un prasmes treniņu nodarbību un sacensību
darbību organizēšanai (Jaccard's coefficient = .33) un plānošanai (Jaccard's coefficient = .5);
4) jāplāno atsevišķi kursi un semināri treneriem, kas atbilstu treneru vajadzībām.
Treneri tālākizglītībai jāmotivē. Profesionālās pilnveides izglītības programmas ietvaros
jāpilnveido zināšanas un prasmes audzēkņa treniņu nodarbību un sacensību darbības
plānošanai (Jaccard's coefficient = .5), organizēšanai (Jaccard's coefficient = .66) un
vadīšanai (Jaccard's coefficient = .33).
Tālākizglītības sistēmas pamatā ir jāakcentē treneru tālākizglītības programmu saturs
un tā īstenošana. Eksperti norāda, ka profesionālās pilnveides programmas jāpiedāvā un
jārealizē, ievērojot treneru intereses un vajadzības. Piekrītot ekspertu viedokļiem, secinu, ka
pirms programmu realizēšanas jāplāno darbības, ar kuru palīdzību varētu izvērtēt treneriem
nepieciešamās profesionālās didaktiskās kompetences, kas nepieciešamas profesionālajai
pilnveidei sporta izglītības jomā nākotnē.

3.3. Treneru profesionālās didaktiskās kompetences
pilnveides modelis
Promocijas darba teorētiskajā daļā, analizējot pieaugušo izglītības un tālākizglītības
humānistisko mācīšanos, tika uzsvērts izglītošanās mērķis - attīstīt cilvēka pašaktualizāciju
atbilstošā vidē, kā arī nepieciešamība izglītot cilvēku kopumā, sekmējot viņa izaugsmi mūža
garumā ( Knowles, 1980; Koķe, 2006; Lieģeniece, 2002; Maslo, 2003), akcentējot, ka
kompetenci iegūst mācoties (Eichorst, 1998).
Nepārtrauktā izglītībā uzsvars tiek likts uz nākotni (Maslo, 2003; Smith, 1983;
Bolhuis, 2003), kuras pamats ir iegūto profesionālo zināšanu izmantošana iegūtās
kvalifikācijas paaugstināšanai (Wright, Trudel, Culver, 2007; Vargas-Tonsing, 2007) un
pārejai uz augstāku profesionālo līmeni (Westera, 2001; Jones, Armour, Potrac, 2004).
Sporta speciālistu tālākizglītības mērķis ir nodrošināt iepriekš iegūtās izglītības
turpināšanu un profesionālās meistarības pilnveides atbilstību izglītības attīstības, pedagogu
un sabiedrības vajadzībām.
Pētnieks J.Bales (Bales, 2007) atzīmē, ka treneru izglītotājiem, sporta politikas
veidotājiem un līderiem nevajadzētu apstāties pie nepieciešamības izglītot trenerus viņu
iemaņu un spēju nodrošināšanai atbilstoši standartiem, izmantojot humānistisko pieeju.
Humānistiskā pieeja nosaka tādas didaktiskās kategorijas kā procesuālā orientācija,
problēmu risināšana, reflektīvā, kritiskā, radošā domāšana, kā arī patstāvīgu jaunu zināšanu
meklēšanu un to lietošanu jaunās situācijās (Maslo, 2003).
Pēc zinātniskās literatūras analīzes var spriest, ka treneru tālākizglītībai nepieciešams
uz kompetenci balstīts pilnveides mērķis. Tātad, lai treneris varētu sekmīgi pildīt savu lomu,
jābūt attiecīgai profesionālajai kompetencei un apmācībai, ņemot vērā mērķa grupas, ar kurām
viņš strādā (Bales, 2007).
E_1 eksperts norāda, ka „no treneriem jāprasa augsta izglītības pakāpe, jo viņi strādā
ar bērniem un jauniešiem”.
Izstrādājot treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides modeli
tālākizglītībai, vērā ņemtas zinātniskās literatūras autoru atziņas, izstrādātie profesionālās
kompetences kritēriji, tālākizglītības programmas efektivitātes izvērtējuma analīze, treneru
kompetences pašnovērtējumos iegūtie kvalitatīvie dati, ar videonovērošanas metodi mācīšanās
situācijās konstatētās mijsakarības un eksperta intervijās iegūtie kvalitatīvie dati.
Analizējot kvalitatīvos datus, noskaidroti tālākizglītības organizēšanas virzieni, kā arī
profesionālo darbību raksturojošās treneru grupas, kuras iekļautas izstrādātajā modelī.
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Izstrādājot profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides modeli tālākizglītībai,
tika lietota sistēmiskās pieeja (Blūma, 2000), treneru kompetences strukturēšanas teorijas
(Bales, 2007; Duffy, 2008) uz kuru pamata promocijas darba teorētiskā daļā izstrādāti
profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritēriji, zināšanu, prasmju un attieksmju
integrēšanas teorija (Bartman, Bruijn, 2011), kā arī sociālkultūras mācīšanās organizācijas
sistēmas pieeja (Tiļļa, 2005).
Pētot profesionālās didaktiskās kompetences saturu, definētās kompetences izpratnes
(Tiļļa, 2005; Duffy, 2010; EKI mūžizglītībai pieeja) palīdzēja strukturēt treneru kompetences
pašnovērtējuma datus, mācīšanās uzdevumus mācīšanās situācijās, akcentējot treneru
profesionālās didaktiskās kompetences uzlabojumu nepieciešamību tālākizglītībā.
Lai nonāktu pie zinātniski argumentēta treneru didaktiskās kompetences pilnveides
modeļa izstrādes, sistēmiski veikta modelēšana pa nosacītiem (plānotiem) pētījuma posmiem
(sk. 41.att.), analizējot zinātniskās publikācijas par treneru kompetences strukturēšanu un
zināšanu un prasmju integrēšanas teorijām, izveidojot zinātniski pamatotus profesionālās
didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritērijus, izvērtējot piedāvāto izglītības un
profesionālās pilnveides programmu efektivitāti pēc dalībnieku orientētās pieejas,
noskaidrojot un mācīšanās procesā novērojot mācīšanās situācijās veidotās trenera
profesionālās didaktiskās kompetences treniņa darba plānošanā, organizēšanā, vadīšanā un
vērtēšanā. Ar anketēšanas palīdzību apzinātas treneru tālākizglītības vajadzības un iespējas,
konstatējot, ka jāveido elastīga tālākizglītošanās vide, aktivizējot profesionālo prasmju
pilnveidi konkrētā sporta veidā.
I posms
Zinātniskās publikācijas
Duffy, 2008, Bales, 2007
treneru kompetences strukturēšanas teorijas
Zinātniskās publikācijas
Baartman, Bruijn, 2011
zinātnieku teorija par zināšanu un prasmju integrāciju
II posms
Profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritēriji
Treneru profesionālās didaktiskās kompetences definīcija
Pētījuma metodes
Anketēšana
Kontentanalīze
Videonovērošana
Ekspertu intervijas
Kompetenču pašnovērtējums
Kvalitatīvo un kvantitatīvo datu interpretācija
III posms
Sistēmiskā pieeja tālākizglītības procesa plānošanai
Strukturēta, teorētiski un zinātniski argumentēta treneru profesionālās didaktiskās
kompetences pilnveides modeļa izstrāde tālākizglītībai
41.att. Modelēšanas posmu shematisks attēlojums
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Eksperti treneru tālākizglītību raksturo kā atklātu, mainīties spējīgu sociālu sistēmu,
izdalot mērķi, subjektīvos un saturiskos komponentus, kā arī procesuālos un diagnosticējošos
komponentus, kur tālākizglītības programmu saturs un tā īstenošana vērsta uz zināšanu,
prasmju un attieksmju integrēšanu mācīšanās situācijās treneru profesionālo kompetenču
pilnveidei.
Apzinot treneru kompetences veidošanas un attīstības procesu, tika ņemts vērā, ka
kompetence ir gatavība darbībai, subjekta izziņas vajadzība; personības attīstības veseluma
procesuāls, integrējošs rādītājs, individuāli psiholoģiska, sociāla kvalitāte, proti, spējas, kas
nodrošina sekmīgu darbības veikšanu.
Sekmīgai profesionālās darbības veikšanai treneru tālākizglītības procesā svarīgi
plānot zināšanu, prasmju un attieksmju sistēmisku pieeju, integrējot profesionālās didaktiskās
kompetences elementus mācīšanās uzdevumos mācīšanās situācijās, tā veicinot transformāciju
(pārveidi).
Balstoties uz zinātnieku teoriju par zināšanu un prasmju integrāciju (Baartman,
Bruijn, 2011), par treneru kompetences strukturēšanu (Bales, 2007; Duffy, 2008), par
sociālkultūras mācīšanās organizācijas sistēmas pieeju (Tiļļa, 2005) un zinātniski pamatotiem
treneru profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritērijiem, izstrādāts strukturēts,
teorētiski un zinātniski argumentēts treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides
modelis tālākizglītībai.
Modelī iekļauti treneru profesionālās didaktiskās kompetences pamatkomponenti:
 zināšanas, kas ir sistemātiska informācija par veiktajām darbībām, tās mērķi,
priekšmetu un šīs darbības nosacījumiem;
 prasmes kā spēja efektīvi īstenot fiziskas vai intelektuālas aktivitātes,
 attieksmes, kas raksturo pašreizējās darbības nozīmi, izpratni, pozitīvo attieksmi,
pārliecību par savām spējām.
Didaktiskos komponentus integrējot kopējā veselumā, mācīšanās situācijās veicināma
zināšanu, prasmju, attieksmju transformācija, pilnveidojot treneru profesionālās kompetences
izaugsmi.
Pamatojoties uz autores izstrādāto definīciju, ka, treneru profesionālā didaktiskā
kompetence ir spēja noteikt izglītības mērķus, izvēlēties piemērotas metodes to risināšanai,
spēja sasaistīt didaktisko mērķi ar līdzekļiem un mācīšanās metodēm, spēja identificēt un
analizēt pedagoģiskās problēmas, spēja stratēģiski un analītiski formulēt treniņu didaktiskos
pamatus konkrētās situācijās, spēja analizēt mācību situācijas, nosakot to cēloņus un
risinājumus, spēja vadīt pedagoģisko procesu (audzēkņa un sevis attīstīšanai), spēja
orientēties un darboties nestandarta situācijās un apstākļos, plānojot, organizējot, vadot un
novērtējot treniņa darbu, varam modelēt treneru prasmes, kas raksturo mācīšanās spējas.
Realizējot treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides modeli tālāk
izglītošanās procesa mainīgajā vidē, profesionālās didaktiskās kompetences pilnveidei
mācīšanās situācijās veicami mācīšanās uzdevumi.
Pēc zināšanu un prasmju integrācijas teorijas (Baartman, Bruijn, 2011) mācīšanās
uzdevumu automātiska darbības izpilde var novest pie zemākā līmeņa integrācijas. Pētnieki
norāda, ka ir mācīšanās situācijas, kad šāda veida darbības izpilde ir nepieciešama, piemēram,
kad pirmo reizi tiek veikti mācīšanās uzdevumi, inovatīvas darbības. Taču jāatzīmē, ka
konkrētās mācīšanās situācijās šādā veidā izpildītas automātiskas darbības neveicina atbildes
reakciju.
Var secināt, ka dažreiz ir mācīšanās situācijas, kad sporta speciālists saskaras ar
uzdevumu, ko nevar izpildīt bez domāšanas. Tā izpildei jāizmanto kas vairāk, nekā tikai jau
iepriekš iegūtā informācija.
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Izstrādātais treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides modelis
tālākizglītībai ietver strukturētu, mērķtiecīgu treneru didaktiskās kompetences pilnveidi
mācīšanās situācijās, tā veicinot profesionālās kompetences izaugsmi.
Profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides modelī iekļautas treneru
profesionālo darbību raksturojošās grupas ar atšķirīgu profesionālās kompetences izpildes
līmeni. Treneru grupas veidotas, ņemot vērā trenera profesionālās kompetences izvērtēšanas
kritērijus, kas teorētiski pamatoti ar kompetences strukturēšanas teoriju (Duffy, 2008) un
sociālkultūras mācīšanās organizācijas sistēmas pieeju (Tiļļas, 2005) un didaktiskajiem
pamatprincipiem.
Treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides tālākizglītības modelim ir
šādi komponenti:
 tālākizglītības programmas mērķis treneru profesionālās didaktiskās kompetences
uzlabošanai (mērķi izvirza saskaņā ar pieaugušo vajadzībām);
 didaktiskās kompetences elementi (zināšanas, prasmes, attieksmes). Didaktiskie
kompetences elementi integrācijas procesā transformējas;
 mācīšanās uzdevumi, kas, ņemot vērā treneru vajadzības, ietverti mācīšanās situācijās;
 mācīšanās situācijas, kas veidojas tālākizglītības procesā;
 treneru vajadzības profesionālās didaktiskās kompetences pilnveidei (mācīšanās
uzdevumi mācīšanās situācijās);
 pilnveidojamās profesionālās didaktiskās kompetences (spējas plānot, organizēt,
veidot programmas, veikt un vadīt, vērtēt neparedzamās situācijās);
 treneru grupas (piecas profesionālo darbību izpildi raksturojošas grupas ar katrai
grupai nepieciešamo konkrēto profesionālās didaktiskās kompetences pilnveidi) (sk.
42.att.).
Izpētot treneru vajadzības, redzams, ka tās saistītas ar profesionālās didaktiskās
kompetences pilnveidi, ko pamato treneru prasmju apguve treniņu nodarbību plānošanai,
organizēšanai, īstenošanai, analizēšanai un uzlabošanai.
Trenerim jāspēj uzskatāmi demonstrēt profesionālās kompetences un treniņa procesā ieviest
inovācijas, jāspēj plānot un vadīt treniņu nodarbības, kā arī analizēt tās.
Tālākizglītībai izstrādātā profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides modeļa
mērķis ir zināšanu, prasmju, attieksmju integrēšanas process, ko realizē mācīšanās situācijās
ar mācīšanās uzdevumiem un kas transformējas zināšanās, prasmēs, attieksmēs.
Tālākizglītības programmas mērķim jābūt skaidri definētam, norādot uz treneru
profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides iespējām.
Mācīšanās situācijās integrējami profesionālās didaktiskās kompetences elementi
(zināšanas, prasmes, attieksmes).
Profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides modeļa tālākizglītības saturā
integrējamas:
Zināšanas:
 mācīšanās teorijās - par likumībām, metodēm, mācību formām un izglītības satura
prasībām;
 sporta teorijā - par izglītības veidu mācīšanās mehānismiem un principiem, līdzekļiem
un metodēm;
 par pedagoģijas pieejām;
 aksioloģijā - par cilvēka vērtībām, kas pamatojas uz sadarbību un komunikāciju;
 attīstības un sporta psiholoģijā.
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Prasmes:
 plānot profesionālo darbību, sasaistot didaktisko mērķi ar līdzekļiem un mācīšanās
metodēm;
 plānot izglītības mērķus, izvēlēties un organizēt piemērotas metodes to risināšanai;
 organizēt profesionālo darbību, sasaistot didaktisko mērķi ar līdzekļiem un mācīšanās
metodēm;
 organizēt mācību situācijas, nosakot to cēloņus un risinājumus;
 vadīt profesionālo darbību, sasaistot didaktisko mērķi ar līdzekļiem un mācīšanās
metodēm;
 stratēģiski un analītiski formulēt treniņa didaktikas pamatus konkrētās situācijās;
 vadīt pedagoģisko procesu (vadīt kolektīvu, komandu u. tml.);
 veidot motivējošu un personību veidojošu mācību vidi;
 novērtēt mācību situācijas, nosakot to cēloņus un risinājumus;
 saistīt mācību procesa teorētisko un praktisko daļu, teoriju ar praktisko darbību
nozarē;
 izmantot apgūtos sporta veida tehnikas didaktikas pamatus un sporta veida didaktikas
konceptuālos sasniegumus savā profesionālajā darbībā.
Attieksmes:
 profesionālās darbības nozīme,
 izpratne,
 pozitīva attieksme,
 pārliecība par savām spējām.
Integrējot zināšanas, prasmes, attieksmes profesionālā jomā, veidojas izglītības
darbības motivācija un spēja veidot mācīšanas un mācīšanās situācijas.
Pieaugušo motivāciju veicina apziņa par mācību satura nozīmīgumu un teorijas
saistību ar praksi. Tāpēc mācību mērķi jāizvirza saskaņā ar pieaugušo vajadzībām un
interesēm. Motivācija, kas rosina pieaugušos apgūt kaut ko jaunu, var būt saistīta ar dažādām
jomām: darbu, karjeru un personīgajiem sasniegumiem, ko raksturo pieaugušo attieksme.
Mācīšanās uzdevumi tālākizglītības procesā realizējami, ņemot vērā treneru vajadzības
profesionālās didaktiskās kompetences pilnveidei. Tālākizglītības procesā mācīšanās
situācijās iekļaujami uzdevumi, kas saistīti ar plānošanas, organizēšanas, vadīšanas,
novērtēšanas prasmi: spēju īstenot programmā izvirzītos mērķus un uzdevumus, spēju
sasniegt izvirzītos mērķus, spēju koordinēt un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai
nodrošinātu efektīvu mērķa sasniegšanu, spēju veikt un izpildīt plānotos un organizētos
uzdevumus, spēju mācīties, analizēt un lemt par vērtību nozīmīgumu un to kvalitāti (Duffy,
2008).
Pirms tālākizglītības programmu realizēšanas profesionālās didaktiskās kompetences
pilnveidei jāizzina treneru vajadzības, saskaņā ar teorētiski pamatotajiem profesionālās
didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritērijiem izvērtējot treneru profesionālās darbības
pilnveidei nepieciešamos uzlabojumus.
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Tālākizglītības programmas mērķis
INTEGRĀCIJAS PROCESS
Didaktiskās kompetences emelenti
Zināšanas

Prasmes

Attieksmes

Mācīšanās uzdevumi - mācīšanās situācijās nepieciešamās
profesionālās didaktiskās kompetences pilnveidei

TRANSFORMĀCIJA

TRENERU VAJADZĪBAS
profesionālās didaktiskās kompetences pilnveidei

TRENERU GRUPAS
1.grupa – patstāvīgs plānotājs,
organizētājs, novērtētājs (PPON)
2.grupa – patstāvīgs plānotājs,
organizētājs, programmu veidotājs
(PPOPrV)
3.grupa – patstāvīgs plānotājs (PP)

Pilnveidojamās
profesionālās
didaktiskās kompetences
Jāuzlabo spēja
veidot programmas,
koncepcijas
Jāuzlabo spēja novērtēt
Jāuzlabo spēja organizēt,
vadīt, vērtēt
Jāuzlabo spēja plānot,
organizēt, vadīt, vērtēt

4.grupa – patstāvīgs programmu
veidotājs (PPrV)

Jāuzlabo spēja plānot,
organizēt, veidot
programmas

5.grupa – patstāvīgs novērtētājs
(PN)
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TRANSFORMĒŠANĀS PROCESS
42. att. Treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides modelis
tālākizglītībai
Treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides tālākizglītības modeļa
pirmās treneru grupas patstāvīgs plānotājs, organizētājs, novērtētājs (PPON) profesionālās
didaktiskās kompetences pamatraksturojums un pilnveides iespējas ir šādas:
- šīs grupas treneri veido ikgadējos treniņu nodarbības plānus (tehniskos, taktiskos,
fiziskos), kā arī ilgtermiņa treniņu plānus (tehniskos, taktiskos, fiziskos), pamatojoties
uz sporta zinātnes principiem; patstāvīgi organizē un vada treniņu nodarbību un
121

sacensību darbību; patstāvīgi vērtē audzēkņu un savu darbību, kā arī sacensību
rezultātus.
Pēc profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritērijiem var noteikt līmeņa
kompetenci, t. i, spēj veikt vadību un pārraudzību, kas saistīta ar darba un mācību aktivitātēm,
izvērtēšanu un pilnveidošanu nezināmās situācijās.
Jāpilnveido didaktiskā kompetence- spēja veidot programmas.
Treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides tālākizglītības modeļa otrās
treneru grupas – patstāvīgs plānotājs, organizētājs, programmu veidotājs (PPOPrV)
profesionālās didaktiskās kompetences pamatraksturojums un pilnveides iespējas ir šādas:
- šīs grupas treneri norāda, ka profesionālo zināšanu pilnveide notiek daļēji patstāvīgi
un ar citu speciālistu palīdzību. Treneri patstāvīgi plāno un īsteno savam sporta
veidam atbilstošu profesionālo programmu; veido un vada savam sporta veidam
atbilstošu koncepciju, programmu; organizē un vada treniņa nodarbības un sacensības.
Pēc profesionālās didaktiskās kompetences izvērtēšanas kritērijiem var noteikt līmeņa
kompetenci, t.i., spēj vadīt sarežģītas tehniskas vai profesionālas darbības, uzņemoties
atbildību par lēmumu pieņemšanu nezināmās darba vai studiju situācijās.
Jāpilnveido didaktiskā kompetence - spēja vērtēt audzēkņu un savu profesionālo
darbību nezināmās situācijās. Šīs grupas treneri vērtē daļēji patstāvīgi un ar citu speciālistu
palīdzību, analizējot audzēkņu sacensību rezultātus un testus.
Treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides tālākizglītības modeļa
trešās treneru grupas patstāvīgs plānotājs (PP) profesionālās didaktiskās kompetences
pamatraksturojums un pilnveides iespējas ir šādas:
- šīs grupas treneri patstāvīgi plāno un īsteno savam sporta veidam atbilstošu
profesionālo ilgtermiņa programmu; veido un vada savam sporta veidam atbilstošu
koncepciju, programmu gan patstāvīgi, gan sadarbībā ar citiem sporta speciālistiem; ar
citu speciālistu palīdzību atbilstoši audzēkņu vecumam un spējām organizē un vada
treniņa nodarbības; profesionālajā darbībā sadarbību organizē ar citu speciālistu
palīdzību, kas galvenokārt notiek semināra ietvaros; daļēji patstāvīgi, kā arī, pieaicinot
citus sava sporta veida sporta speciālistus, vērtē audzēkņu un savu darbību. Sacensību
rezultāti tiek analizēti ar videomateriālu palīdzību.
Jāpilnveido didaktiskā kompetence – spēja organizēt, vadīt, vērtēt nezināmās
situācijās.
Treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides tālākizglītības modeļa
ceturtās treneru grupas patstāvīgs programmu veidotājs (PPrV) profesionālās didaktiskās
kompetences pamatraksturojums un pilnveides iespējas ir šādas:
- šīs grupas treneri patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar citiem sporta speciālistiem, plāno un
īsteno savam sporta veidam atbilstošu profesionālo programmu; patstāvīgi veido un
vada savam sporta veidam atbilstošu koncepciju, programmu; sadarbības organizēšana
profesionālajā darbībā notiek daļēji patstāvīgi, konsultējoties ar citiem treneriem,
daļēji patstāvīgi vērtē audzēkņu un savu profesionālo darbību.
Jāpilnveido didaktiskā kompetence – spēja plānot, organizēt, vadīt, vērtēt nezināmās
situācijās.
Treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides tālākizglītības modeļa
piektās treneru grupas patstāvīgs novērtētājs (PN) profesionālās didaktiskās kompetences
pamatraksturojums un pilnveides iespējas ir šādas:
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šīs grupas treneri daļēji patstāvīgi plāno un īsteno savam sporta veidam atbilstošu
profesionālo programmu; ar citiem sporta speciālistiem veido savam sporta veidam
atbilstošu koncepciju, programmu; pēc sacensību rezultātiem patstāvīgi vērtē
audzēkņu un savu darbību; plāno un īsteno savam sporta veidam atbilstošu
profesionālo programmu gan patstāvīgi, gan ar citu speciālistu palīdzību
(konsultējoties ar treneriem, vadību); ar citu speciālistu palīdzību (sporta speciālisti,
Federācijas vadošie darbinieki) veido savam sporta veidam atbilstošu koncepciju,
programmu; organizē un vada treniņa nodarbības gan patstāvīgi, gan iesaistot citus
speciālistus; sadarbības organizēšana profesionālajā darbībā notiek daļēji patstāvīgi;
sacensību organizēšanā iesaistās arī citi treneri; patstāvīgi vērtē audzēkņu un savu
profesionālo darbību.
Jāpilnveido didaktiskā kompetence – spēja plānot, organizēt, veidot programmas
nezināmās situācijās.
Treneru grupas – vispārinātas un veidojamas, ņemot vērā treneru kompetences
pašnovērtējuma analīzi.
Lai profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides modelī tālākizglītībā notiktu
integrācija un transformācija, treneru darbībai jābalstās uz nostādni mācīties izvēlēties, lai
savā profesionālajā pilnveidē nepārtraukti pilnveidotos, nodrošinot sev izvēles iespējas. Līdz
ar izvēles iespējām, tiek sekmēta cilvēka atbildības, autonomijas izjūta.
Treneru profesionālo darbību pamatraksturojumi, kas ietverti modelī, veidoti pēc
konkrētās situācijas darbības līmeņiem, kas vērtējami nezināmās situācijās, paredzamās
situācijās un paredzamās situācijās ar citu speciālistu palīdzību. Konkrētas situācijas darbības
līmeņa noteikšanai izstrādāti trīs profesionālās didaktiskās kompetences līmeņi, kas atbilst
trenera darbības līmenim konkrētā situācijā (sk.40.tab.).
Paredzamais mācīšanās rezultāts ir zināšanu, prasmju, attieksmju integrēšana un
transformēšana, kas paaugstina trenera profesionālo didaktisko kompetenci augstākā līmenī,
lai nākamajā semināra apmeklējumā mācīšanās situācijās pilnveidotos tālāk.
Mācīšanās procesi, tālākizglītošanās, kas sliecas uz zināšanu, prasmju un attieksmes
apvienošanu (integrēšanu), lielā mērā ir pašu treneru profesionālās darbības rezultāts, ko var
raksturot kā melno kasti.
-

40.tabula
Treneru profesionālās didaktiskās kompetences līmeņi
(pielāgoti pēc Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras mūžizglītībai līmeņiem)

Plānošanas
kompetences
līmenis

1. Paredzamās situācijās ar citu speciālistu palīdzību spēj plānot un īstenot
savam sporta veidam atbilstošu profesionālo programmu paredzamās
situācijās ar citu speciālistu palīdzību
2. Daļēji patstāvīgi paredzamās situācijās spēj plānot un īstenot savam
sporta veidam atbilstošu profesionālo programmu
3. Patstāvīgi nezināmās (neprognozējamās) situācijās spēj plānot un
īstenot savam sporta veidam atbilstošu profesionālo programmu
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40.tabulas turpinājums
1. Paredzamās situācijās ar citu speciālistu palīdzību spēj organizēt un
vadīt treniņu nodarbības, sacensības un citus ar sportu saistītus
Organizēšanas
pasākumus
kompetences
2. Daļēji patstāvīgi paredzamās situācijās spēj organizēt un vadīt treniņu
līmenis
nodarbības, sacensības un citus ar sportu saistītus pasākumus
3. Patstāvīgi nezināmās (neprognozējamās) situācijās spēj organizēt un
vadīt treniņu nodarbības, sacensības un citus ar sportu saistītus
pasākumus
1. Paredzamās situācijās
ar citu speciālistu palīdzību spēj veidot un vadīt savam sporta veidam
Vadīšanas
atbilstošu koncepciju, programmas
kompetences
2. Daļēji patstāvīgi paredzamās situācijās spēj veidot un vadīt savam
līmenis
sporta veidam atbilstošu koncepciju, programmas
3. Patstāvīgi nezināmās (neprognozējamās) situācijās spēj veidot un vadīt
savam sporta veidam atbilstošu koncepciju, programmas
1. Paredzamās situācijās
ar citu speciālistu palīdzību spēj novērtēt audzēkņu un savu
Vērtēšanas
profesionālo darbību
kompetences
2. Daļēji patstāvīgi paredzamās situācijās spēj novērtēt audzēkņu un savu
līmenis
profesionālo darbību
3. Patstāvīgi nezināmās (neprognozējamās) situācijās spēj novērtēt
audzēkņu un savu profesionālo darbību
Tālākizglītībā būtiski integrēt treneru zināšanas, prasmes un attieksmes, kas
integrācijas procesā palīdz veidot kompetences bāzi, paaugstinot trenera kvalifikāciju
augstākā līmenī (zināšanas, prasmes, attieksmes transformācijas procesā), veidojot un attīstot
profesionālās kompetences izaugsmi.
Bieži sarežģītu prasmju mācīšanas uzdevumi tiek izprasti nepareizi, tāpēc, ņemot vērā
treneru vajadzības, pareizi jāplāno tālākizglītības programmas realizācija, lai arvien uzlabotu
sporta speciālistu profesionālo kompetences izaugsmi.
Pēc pētnieku atziņām (Baartman, Bruijn, 2011), tālākizglītībā var izdalīt 3 integrācijas
veidus: zemākā, vidējā un augstākā līmeņa. Zemākā līmeņa integrācija parāda, ka šobrīd
jāpievērš uzmanība situācijai, lai tālākizglītošanās procesā nenotiktu tikai automātiska
uzdevumu izpilde līdzīgi kā pārvades teorijā - jauns uzdevums, kura raksturs ir līdzīgs jau
pildītajam uzdevumam, automātiski aktivizē nepieciešamās zināšanas, prasmes, kuras tiek
pārvadītas uz jauno uzdevumu.
Jāatzīmē, ja šādā veidā tiek apgūtas prasmes, kas neveicina profesionālās kompetences
izaugsmi.
Zemākā līmeņa integrāciju var uzskatīt par procesu, kurā zināšanas un prasmes,
pakāpeniski pieaugot, ir saistītas ar praksi un vērstas uz automātisku darbību izpildi. Savukārt
augstākā līmeņa integrācija parāda, ka starp zināšanām un prasmēm paralēli praksei
nepieciešama atbilde uz darbību (Bartman, Bruijn, 2011).
Tas nozīmē, ka trenerim jāmāk informāciju no konteksta izšķetināt un to pārnest uz
jaunu kontekstu (pielāgoties).
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Kopsavilkums
Treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides modeļa izstrādē lietoju
triangulācijas metodi (ekspertu intervijas, novērošanu, kompetenču pašnovērtējumu), apzinot,
novērojot un novērtējot profesionālās didaktiskā kompetences pilnveides iespējas
tālākizglītībā.
Izstrādātais strukturētais, teorētiski un zinātniski argumentētais treneru profesionālās
didaktiskās kompetences pilnveides modelis tālākizglītībai balstīts uz zinātnieku teorijām par
zināšanu un prasmju integrāciju (Baartman, Bruijn, 2011), par treneru kompetences
strukturēšanu (Duffy, 2008; Bales, 2007), par sociālkultūras mācīšanās organizācijas sistēmas
pieeju (Tiļļa, 2005).
Lai profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides modelī tālākizglītībā notiktu
integrācija un transformācija, treneru darbībai jābalstās uz nostādni mācīties izvēlēties, lai
savā profesionālajā pilnveidē nepārtraukti uzlabotu profesionālās didaktiskās kompetences.
Līdz ar izvēles iespējām tiek sekmēta cilvēka atbildības, autonomijas izjūta.
Treneru profesionālo darbību pamatraksturojumi veidoti pēc konkrētās situācijas
darbības līmeņiem, kas vērtējami nezināmās situācijās, paredzamās situācijās un paredzamās
situācijās ar citu speciālistu palīdzību.
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SECINĀJUMI
1. Izpētot zinātnieku atziņas, kas ietvertas kompetences strukturēšanas teorijās (Bales,
2007; Duffy, 2008), izstrādāti četri teorētiski pamatoti profesionālās didaktiskās
kompetences izvērtēšanas kritēriji: plānošanas kompetence, organizēšanas
kompetence, vadīšanas kompetence, vērtēšanas kompetence, kas raksturo
profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides nepieciešamību dažādās
mācīšanās situācijās:
1.1. Ja treneris paredzamās situācijās ar citu speciālistu palīdzību spēj plānot un
organizēt profesionālo darbību, veidot un vadīt savam sporta veidam atbilstošu
koncepciju, programmu un ar sportu saistītus pasākumus, vērtēt savu profesionālo
un savu audzēkņu darbību, tas atbilst profesionālās didaktiskās kompetences
pirmajam līmenim.
1.2. Ja treneris paredzamās situācijās spēj daļēji patstāvīgi plānot un organizēt
profesionālo darbību, veidot un vadīt savam sporta veidam atbilstošu koncepciju,
programmu un ar sportu saistītus pasākumus, vērtēt savu profesionālo un savu
audzēkņu darbību, tas atbilst profesionālās didaktiskās kompetences otrajam
līmenim.
1.3. Ja treneris nezināmās situācijās spēj patstāvīgi plānot un organizēt profesionālo
darbību, veidot un vadīt savam sporta veidam atbilstošu koncepciju un programmu
un ar sportu saistītus pasākumus, vērtēt savu profesionālo un savu audzēkņu
darbību, tas atbilst profesionālās didaktiskās kompetences trešajam līmenim.
1.4. Izvērtējot trenera darbības izpildi var noteikt profesionālās didaktiskās
kompetences pamatraksturojumu un nepieciešamās profesionālās didaktiskās
kompetences pilnveides iespējas tālākizglītībā.
2. Izpētot treneru tālākizglītības iespējas Latvijā, konstatēts:
2.1. Pastāv savstarpēja sakarība starp sporta speciālistu uzskatiem par tālākizglītību un
iegūtajām zināšanām, kas ceļ sporta speciālistu pašapziņu un vairo uzņēmību (rs =
.24; p<.05), sporta speciālistu izpratnes un personiskās attieksmes veicināšanu (rs
= .37; p<.0,1), vērtību sistēmas sakārtošanu, attīstīšanu (rs= .44; p<.01) un
speciālistu darba stāžu (rs= .46; p<.01).
2.2. Ja sporta speciālisti papildus profesionālajai darbībai apmeklē tālākizglītības
kursus un seminārus, tad pilnveidojas profesionālās kompetences (rs= .24; p<.05),
tiek sakārtota un attīstīta vērtību sistēma (rs= .2; p<.01).
2.3. Piedalīšanās ikdienas mācīšanās aktivitātēs korelē ar sporta speciālistu
apmeklētajiem tālākizglītības kursiem un semināriem (rs = .15; p<.05),
pilnveidotajām radošajām kompetencēm (rs = .15; p<.05 ), kā arī pastāv
savstarpēja sakarība starp sporta speciālistu viedokli par pilnveidoto fizisko un
garīgo attīstību un tālākizglītībā iegūstamajām radošajām kompetencēm (rs = .31;
p<.01), un veiksmīgu iekļaušanos starptautiskajā apritē (rs = .30; p<.01)
3. Izpētot īstenotās tālākizglītības programmas realizāciju profesionālās didaktiskās
kompetences pilnveidei konstatēts, ka:
3.1. novērotas sakarības starp pedagogu profesionālās pieredzes izklāstu un prasmju
izvērtēšanu, kas veido mijsakarības ar viena trenera prasmju demonstrēšanu un
pedagoga sniegtajām zināšanām plānošanā (Jaccard's coefficient = .28), vadīšanā
(Jaccard's coefficient = .16), organizēšanā (Jaccard's coefficient = .16) un
drošības nodrošināšanā (Jaccard's coefficient = .5);
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4.

3.2. novērotas sakarības starp treneru daļas iesaistīšanos prasmju demonstrēšanā un
pedagoga zināšanu sniegšanu prasmju organizēšanā (Jaccard's coefficient = .75),
vadīšanā (Jaccard's coefficient = .33), plānošanā (Jaccard's coefficient = .2) un
izvērtēšanā (Jaccard's coefficient = .2).
3.3. Ekspertu interviju klāsteru analīze rāda, ka treneru tālākizglītībā veidojami četri
darbības virzieni, kas plānojami, ņemot vērā treneru vajadzības, un realizējami
treneru profesionālās pilnveides programmas ietvaros.
3.4. Treneru pašnovērtējumu klāsteru analīze ļauj apgalvot, ka tālākizglītībā var izdalīt
piecas treneru profesionālo darbību raksturojošās grupas, kas norāda trenera
profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides vajadzības tālākizglītībā.
3.4.1. I grupa - treneris – patstāvīgs plānotājs, organizētājs, vērtētājs.
Pilnveidojamā profesionālā didaktiskā kompetence – spēja veidot
programmas.
3.4.2. II grupa – treneris – patstāvīgs plānotājs, organizētājs, programmu
veidotājs. Pilnveidojamā profesionālā didaktiskā kompetence – spēja vērtēt
sportistu un savu profesionālo darbību.
3.4.3. III grupa - treneris patstāvīgs plānotājs. Pilnveidojamā profesionālā
didaktiskā kompetence – spēja organizēt un vadīt nodarbības un
sacensības, vērtēt sportistus un savas profesionālās darbības.
3.4.4. IV grupa - treneris patstāvīgs programmu veidotājs. Pilnveidojamā
profesionālā didaktiskā kompetence – spēja plānot treniņu procesu, vadīt
nodarbības un sacensības, vērtēt sportistus un savas profesionālās
darbības.
3.4.5. V grupa - treneris – patstāvīgs novērtētājs. Pilnveidojamā profesionālā
didaktiskā kompetence – spēja plānot treniņu procesu, veidot programmas,
organizēt un vadīt nodarbības un sacensības.
Izstrādāts strukturēts, teorētiski un zinātniski argumentēts treneru profesionālās
didaktiskās kompetences pilnveides modelis, kurā integrēti profesionālās didaktiskās
kompetences elementi - zināšanas, prasmes un attieksmes, kas ietvertas mācīšanās
uzdevumos mācīšanās situācijās un realizējami profesionālās pilnveides programmas
ietvaros, balstoties uz trenera profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides
vajadzībām, sekmējot prasmju transformāciju spējā plānot, organizēt, veidot
programmas, vērtēt audzēkņu un savas profesionālās darbības nezināmās situācijās.
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REKOMENDĀCIJAS
Pēc empīriskā pētījuma datiem, izstrādāts strukturēts, teorētiski un zinātniski
argumentēts treneru profesionālās didaktiskās kompetences pilnveides modelis tālākizglītībai,
uz kuru pamatojoties ir izstrādātas rekomendācijas tālākizglītības programmu veidotājiem un
organizētājiem (Latvijas Treneru tālākizglītības centram u.c.).
1. Pirms tālākizglītības programmas realizācijas pēc profesionālās didaktiskās kompetences
izvērtēšanas
kritērijiem
(plānošanas,
organizēšanas,
vadīšanas,
novērtēšanas
struktūrkomponentiem) jāapzina mērķa grupas un profesionālās darbības izpildes līmeņi.
1.1. Galveno uzmanību jāpievērš mērķu grupu vajadzībām, profesionālās didaktiskās
kompetences pilnveidei tālākizglītībā.
1.2 Treneru tālākizglītības programmu saturā jāiekļauj zināšanu, prasmju un attieksmju
integrēšanu mācīšanās situācijās, sekmējot prasmju transformāciju spējā plānot, organizēt,
veidot programmas, vērtēt audzēkņu un savas profesionālās darbības nezināmās situācijās.
1.3. Tālākizglītības process jāparedz četros darbības virzienos, kas plānojami, ņemot vērā
treneru vajadzības, un realizējami treneru profesionālās pilnveides programmas ietvaros.
Jāorganizē semināri:
1.3.1. treneriem (pa izglītības kvalifikācijas līmeņiem).
Saturā jāiekļauj audzēkņu treniņu nodarbību un sacensību darbību organizēšana un
izvērtēšana, studiju bloku orientējot uz zināšanām treniņu nodarbību organizēšanā un
izvērtēšanā. Veidojot profesionālo kompetenci, lielāka uzmanība jāpievērš
prasmei
sadarboties;
1.3.2. augstas klases treneriem ( ar augsta līmeņa profesionālo kategoriju).
Saturā jāiekļauj zināšanas organizēšanā un plānošanā. Pieredzes apmaiņai jāuzaicina ārzemju
sporta speciālisti;
1.3.3. treneriem pa konkrētiem sporta veidiem.
Profesionālās pilnveides izglītības programmas saturā jāiekļauj audzēkņu treniņu nodarbību
un sacensību darbību izvērtēšana. Pieredzes apmaiņai jāuzaicina attiecīgā sporta veida
ārzemju sporta speciālisti;
1.3.4. atsevišķi kursi, semināri treneriem.
Raksturojošais atslēgas vārds - trenera vajadzības un motivācija. Profesionālās pilnveides
izglītības programmas saturā jāiekļauj trenera zināšanas un prasmes par audzēkņu treniņu
nodarbību un sacensību darbības plānošanu, organizēšanu un vadīšanu akcentējot zināšanu un
prasmju integrāciju trenera darbības plānošanas, organizēšanas un vadīšanas procesā.
1.4. Tālākizglītības organizācija jāplāno 5 grupās, ņemot vērā treneru vajadzības.
I grupa - patstāvīgs plānotājs, organizētājs, novērtētājs – jāpilnveido spēja veidot
programmas.
II grupa - patstāvīgs plānotājs, organizētājs, programmu veidotājs – jāpilnveido spēja
novērtēt sportistu un savu profesionālo darbību.
III grupa - patstāvīgs plānotājs – jāpilnveido spēja organizēt un vadīt nodarbības un
sacensības, vērtēt sportistu un savu profesionālo darbību.
IV grupa - patstāvīgs programmu veidotājs – jāpilnveido spēja plānot un vadīt treniņa
procesu un sacensību darbību , spēja vērtēt sportistu un savas profesionālās darbības.
V grupa - patstāvīgs vērtētājs – jāpilnveido spēja plānot treniņa procesu, veidot
programmas, organizēt un vadīt nodarbību un sacensību darbību.
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1.pielikums

ANKETA
Labdien! Lūdzam jūs izteikt savu viedokli par nodrošināto tālākizglītību ikvienam, kurš
mācās vai plāno tālāku izglītību, lai sekmētu personības attīstību, atbilstot darba tirgus
prasībām, kā arī savām vajadzībām un interesēm.
1. Sporta treneris/e ........................................................(norādiet sporta veidu)
2. Iegūtā izglītība: ................................... 2.1.Mācību iestāde .......................................
3. Vai apmierina pieejamās izglītošanās iespējas Latvijā? (sporta izglītībā)
a) apmierina
b) daļēji apmierina
c) neapmierina
4. Savas teorētiskās profesionālās zināšanas jūs vērtējat kā:
a) pilnīgi pietiekamas
b) pietiekamas, bet labprāt tās uzlabotu
c) viduvējas
d) nepietiekamas
5. Savas praktiskās profesionālās zināšanas jūs vērtējat kā:
a) pilnīgi pietiekamas
b) pietiekamas, bet labprāt tās uzlabotu
c) viduvējas
d) nepietiekamas
6. Vai jūtat nepieciešamību patstāvīgi papildināt savas zināšanas.
a) jā
b) nē
7. Tālākizglītošanās motivējošie faktori sporta jomā:
a) Sertifikācija
b) Darba devēju nosacījumi
c) Konkurence darba tirgū
d) Cits variants ........................................................................................
8. Vai apmeklējiet papildus kursus (seminārus)?
a) jā
b) nē
c) dažreiz
Lūdzu norādiet, kādus?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
9. Vai piedalieties ikdienas mācīšanās aktivitātēs? (ģimenē, brīvajā laikā un ikdienas
darba dzīvē)
a) jā
b) nē
c) dažreiz
10. Vai turpināt aktīvi nodarboties ar fiziskām aktivitātēm?
a) jā
b) nē
c) dažreiz
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11. Vai sekojiet līdzi jaunākām aktualitātēm sportā?
a) jā
b) nē
c) dažreiz
12. Kur iegūstat profesionālu informāciju sporta jomā?
a) laikraksti
b) žurnāli
c) grāmatas
d) televīzija
e) radio
f) interneta resursi
f) cits variants ..................................................................................................................
13. Cik lielā mērā piekrītat apgalvojumam par mūžizglītību cilvēkam un sabiedrībai:
(atzīmējiet ar X)
Piekrītu

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13

Daļēji
piekrītu

Nepiekrītu

Mācīšanās ir veselība – garīgā, fiziskā un
emocionālā
Cilvēks iegūst noderīgu informāciju
Iegūtās zināšanas, ceļ pašapziņu un vairo
uzņēmību
Pilnveido savu profesionālo kompetenci
Palielina izpratni un veicina personisko attieksmi
pret sabiedrībā notiekošo
Iegūst jaunākās inovatīvās (radošās) metodes
Pilnveido savu fizisko un garīgo attīstību
Attīsta un sakārto savu vērtību sistēmu
Maina sabiedrības attieksmi pret nozīmīgiem
jautājumiem, piem. Sportu
Stiprina paaudžu saites
Uzzina jaunākās tendences sporta izglītībā
Pilnveido inovatīvās (radošās) kompetences
Veiksmīgāk iekļaujas starptautiskajā apritē

14. Trenera darba stāžs?
15. Jūsu atziņas par nodrošināto tālākizglītību Latvijā:
15.1.Kas ir pozitīvs
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................
15.2. Kas ir negatīvs
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Dzimums _______________
Vecums ______
Dzīves vieta _____________
Paldies par atbildēm!
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Anketēšanas rezultātu apkopojums (pirmdati)
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Anketas rezultāti / Spīrmena rangu korelācijas
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Anketa rezultāti / Spīrmena rangu korelācijas
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Anketas rezultāti / Spīrmena rangu korelācijas
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4.pielikums
Statistiskās apstrādes un analīzes programmas SPSS 15,0 izdrukas
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5.pielikums
Atsevišķu mainīgo saistība ar skalas kopīgo statistiku
Item-Total Statistics

Jau_13.1.
Jau_13.2.
Jau_13.3.
Jau_13.4.
Jau_13.5.
Jau_13.6.
Jau_13.7.
Jau_13.8.
Jau_13.9.
Jau_13.10.
Jau_13.11.
Jau_13.12.
Jau_13.13.

Skalas
vid., ja
Scale
mainīgais Variance if
izslēgts Item Deleted
15,35
9,114
15,55
9,960
15,44
9,259
15,54
9,728
15,33
8,792
15,37
9,026
15,37
8,939
15,24
8,222
15,09
8,687
15,13
8,599
15,48
9,330
15,36
8,662
15,20
8,492

Corrected
Item-Total
Correlation
,359
,213
,398
,331
,496
,433
,468
,621
,429
,493
,412
,592
,512
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Squared
Multiple
Correlation
,254
,158
,206
,185
,304
,351
,331
,444
,263
,326
,261
,449
,353

Kronbaha
alfa, ja
izslēgts
mainīgais
,805
,812
,802
,806
,793
,799
,796
,781
,801
,794
,801
,786
,792

6.pielikums
Aprakstošā statistika
N
Jau_13.1.
Jau_13.2.
Jau_13.3.
Jau_13.4.
Jau_13.5.
Jau_13.6.
Jau_13.7.
Jau_13.8.
Jau_13.9.
Jau_13.10.
Jau_13.11.
Jau_13.12.
Jau_13.13.

191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191

Minimālā Maksimālā
vērtība

vērtība

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3

Vidējā vērtība

1,27
1,07
1,18
1,08
1,29
1,25
1,25
1,38
1,53
1,49
1,14
1,26
1,43
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Mediāna

Moda

Standartnovirze

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

,479
,261
,397
,278
,465
,444
,447
,527
,550
,522
,364
,438
,537

7.pielikums
Kolmagorova –Smirnova tests

Kolmogorova-

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

6,34

7,42

6,91

7,4

6,21

6,49

6,45

5,62

4,51

4,81

7,1

6,42

5,25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Smirnova Z
Abpusējais
nozīmīgums
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Vilkoksona testa statistika
Vilkoksona testa statistikac

Z

13.4_

13.4_

13.4_

13.4_ 13.4_ 13.4_

13.4_

13.4_

13.4_

13.4_

13.4_

13.4_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.13

13.3

13.1

13.6

13.2

13.5

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,031a 2,920a 4,718a 4,621a ,426b 5,571a 4,525a 6,791a 8,598a 8,072a 1,865a 4,714a
Divpusējais

,000

,004

,000

,000

,670

,000

,000

,000

nozīmīgums

a. Pamatojas uz pozitīviem rangiem.
b. Pamatojas uz negative rangiem.
c. Vilkoksona rangu tests.
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,000
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,062
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9.pielikums
Manna Vitnija U testa rangi atbildēm uz 1.apgalvojumu 1. un 3. darba stāža grupām
Rangi
Darba stāža grupas N Vidējais rangs Rangu summa
1. apgalvojums
1 48
49,49
2375,50
1. dimensija 3 41
39,74
1629,50
Total 89
Manna Vitnija U testa rezultāti atbildēm uz
1.jautājumu 1. un 3. darba stāža grupām
Testa statistikaa
1.jautājums
Manna Vitnija U
768,500
Wilkoksona W
1629,500
Z
-2,039
Divpusējais nozīmīgums
,041
a. Grupējošais mainīgais: Darba stāžs
1.anketas apgalvojuma atkarībā
no darba stāža grupām aprakstošā statistika
Darba stāžs
Vidējā vērtība N Standartnovirzes
1
1,65
48
,526
2
1,70
27
,542
1.dimensija 3
1,41
41
,499
4
1,61
74
,544
Total
1,59
190
,534
Manna Vitnija U testa rangi atbildēm uz
1. apgalvojumu 2. un 3. darba stāža grupai
Rangi
Darba stāža grupas N Vidējais rangs Rangu summa
1. apgalvojums
2
27 39,98
1079,50
1.dimensija 3
41 30,89
1266,50
Total 68
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Manna Vitnija U testa rezultāti atbildēm uz
1. apgalvojumu 2. un 3. darba stāža grupai
Testa statistikaa
1. apgalvojums
Manna Vitnija U
405,500
Wilkoksona W
1266,500
Z
-2,127
Divpusējais nozīmīgums
,033
a. Grupējošais mainīgais: darba stāžs

Manna Vitnija U testa rangi atbildēm
uz 14. apgalvojumu atkarībā no dzimuma
Manna Vitnija U testa rangi
Dzimums
N Vidējais rangs Rangu summa
4. apgalvojums
1 72
91,98
6622,50
1.dimensija 2 119
98,43
11713,50
Kopā 191
Manna Vitnija U testa rezultāti atbildēm uz
4. apgalvojumu atkarībā no dzimuma
Test Statistikaa
4. apgalvojums
Manna Vitnija U
3994,500
Wilkoksona W
6622,500
Z
-1,629
Divpusējais nozīmīgums
,103
a. Grupējošais mainīgais: dzimums
Atbilžu uz 4. apgalvojumu atkarībā no
dzimuma aprakstošā statistika
4. apgalvojums
Dzimums Vidējās vērtības N Standartnovirzes
1
1,04
72
,201
2
1,11
119
,313
Kopā
1,08
191
,278
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Kaizera-Maijera-Olkina un Bartleta sfēriskuma testu rezultāti
Kaizera-Maijera-Olkina un Bartleta testu
Kaizera-Maijera-Olkina testa rezultāts, kas raksturo izlases piemērotību faktoru
analīzes veikšanai
Bartleta sfēriskuma tests
Aptuvens Hī kvadrāts
df
Sig.
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,824
546,957
78
,000

11.pielikums
Faktoru analīze galveno komponentu izdalīšana
Kopīgās dispersijas skaidrojums

Komponenti

Faktoru izdalīšanas svaru kvadrātu

Rotācijas svaru

summas

kvadrātu summas

Sākotnējās īpašvērtības
Kopā

dimension0

a

Dispersijas

Kumulatīvā

daļa (%)

daļa (%)

Kopā

Dispersijas

Kumulatīvā

daļa (%)

daļa (%)

a

Kopā

1

4,034

31,028

31,028 4,034

31,028

31,028

2,330

2

1,262

9,706

40,734 1,262

9,706

40,734

2,043

3

1,157

8,902

49,636 1,157

8,902

49,636

2,680

4

1,017

7,819

57,456 1,017

7,819

57,456

2,360

5

,972

7,478

64,934

6

,786

6,047

70,981

7

,727

5,592

76,573

8

,625

4,809

81,382

9

,619

4,759

86,141

10

,540

4,157

90,298

11

,466

3,586

93,884

12

,422

3,246

97,130

13

,373

2,870

100,000

Faktoru izdalīšanas metode: Galveno komponentu analīze.

Komponentu matrica
Komponentu matricaa
Komponenti
1
Jau_13.9.

,724

Jau_13.12

,702

Jau_13.5.

,614

Jau_13.13

,610

Jau_13.10

,601

Jau_13.6.

,563

Jau_13.8.

,534

Jau_13.11.

,521

Jau_13.3.

,500

Jau_13.2.

2

3

4

,544

,505

Jau_13.4.

,423

Jau_13.1.

,454

Jau_13.7.

,559

,459
-,516

,426
,566

Faktoru izdalīšanas metode: galveno komponentu analīze.
a. izdalīti 4 komponenti
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Mainīgie

Struktūras matrica
Struktūras matrica
Faktori
1

2

3

Jau_13.9.

,778

Jau_13.10.

,559

,510

Jau_13.13.

,533

,496

Jau_13.3.

,531

,711

Jau_13.2.

,632
,459

,585

Jau_13.6.

,764

Jau_13.11.

,746

Jau_13.12

,508

,428

Jau_13.4.

Jau_13.5.

4

,474

,721

Jau_13.1.

,820

Jau_13.7.

,789

Jau_13.8.

,502

,531

,538

Faktoru izdalīšanas metode: galveno komponentu analīze.
Rotācijas metode: Oblimina rotācija ar Kaizera normalizāciju.
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12.pielikums
Kompetenču pašnovērtējuma veidlapas paraugs
Labdien! Lūdzam Jūs pretī katram profesionālās darbības veidam aprakstīt veiktās
profesionālās darbības aktivitātes. (ko dariet un kā to veicat?)
Profesionālās
darbības veids

AKTIVITĀTES
Daļēji patstāvīgi un
ar citu speciālistu
palīdzību

Ar citu speciālistu
palīdzību

Patstāvīgi

Plānoju un
īstenoju savam
sporta veidam
atbilstošu
profesionālā
līmenī
programmu.
Organizēju un
vadu treniņu
nodarbības,
sacensības un
citus ar sportu
saistītus
pasākumus.

Veidoju savam
sporta veidam
atbilstošu
koncepciju,
programmas

Novērtēju
audzēkņu un
savu
profesionālo
darbību.
Sadarbības
organizēšana
profesionālajā
darbībā
Profesionālo
zināšanu pilnveide
Sporta treneris/e ........................................................(norādiet sporta veidu)
Darba stāžs sporta jomā ___________
Iegūtā izglītība ______________
Reģions_____________________
Dzimums_________
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Vecums ____________

13.pielikums
Kompetences pašnovērtējuma rezultāti
QSR NVivo9 datorprogrammas izdrukas
Hierarchical Name

Aggregate Coverage

Number Of Coding Number Of Users N
References
Coding
u
m
b
e
r

Nodes\\DS_1_3

No

5,35%

4

1

Nodes\\DS_19_30

No

9,40%

7

1

Nodes\\DS_30_

No

12,64%

9

1

Nodes\\DS_4_6

No

5,43%

4

1

Nodes\\DS_7_18

No

12,00%

9

1

Nodes\\DS_n

No

3,80%

3

1

Nodes\\DZ_n

No

3,81%

3

1

Nodes\\DZ_siev.

No

24,61%

18

1

Nodes\\Dz_v_Garkalnes_nov

No

1,33%

1

1

Nodes\\Dz_v_Jelgava

No

1,34%

1

1

Nodes\\Dz_v_Kurzeme

No

1,09%

1

1

Nodes\\Dz_v_Mārupes_nov

No

1,29%

1

1

Nodes\\Dz_v_n

No

2,49%

2

1

Nodes\\Dz_v_Ogre

No

1,29%

1

1

Nodes\\Dz_v_Rīga

No

22,07%

16

1

Nodes\\Dz_v_Ventspils

No

1,27%

1

1

Nodes\\Dz_v_Vidzeme

No

4,27%

3

1

Nodes\\Dz_v_Zemgale

No

4,12%

3

1

Nodes\\DZ_vir

No

18,96%

14

1

Nodes\\Izglīt_1LP_Augst (Nodes)

No

2,72%

2

1

Nodes\\Izglīt_Augst

No

37,12%

27

1

Nodes\\Izglīt_n

No

4,93%

4

1

Nodes\\Izglīt_nep_Augst

No

1,33%

1

1

Nodes\\NASPD_A

No

0,18%

9

1

Nodes\\NASPD_A_IZVĒRT_sac_rez

No

0,05%

2

1

Nodes\\NASPD_A_p_sac.rez

No

0,03%

1

1

Nodes\\NASPD_A_SN_testi

No

0,03%

1

1

Nodes\\NASPD_A_testi(Nodes) (Nodes)

No

0,05%

2

1

Nodes\\NASPD_A_tren(Nodes)

No

0,02%

1

1

Nodes\\NASPD_PC_T

No

0,22%

9

1

PDF
Kodi
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13.pielikuma turpinājums
Hierarchical Name

Aggregate Coverage

Number Of
Number Of Users
Coding References Coding

Nodes\\NSPD_DP_ieskaites

No

0,02%

1

1

Nodes\\NSPD_DP_mērķis

No

0,19%

3

1

Nodes\\NSPD_DP_sac_video

No

0,02%

1

1

Nodes\\NSPD_DP_SK_vad

No

0,03%

1

1

Nodes\\NSPD_SP

No

0,04%

3

1

Nodes\\OVTNS_A

No

0,25%

10

1

Nodes\\OVTNS_A_amatieru_Sac

No

0,04%

1

1

Nodes\\OVTNS_A_P_org

No

0,02%

1

1

Nodes\\OVTNS_A_sadr_turn

No

0,02%

1

1

Nodes\\OVTNS_A_tren.n

No

0,07%

3

1

Nodes\\OVTNS_A_tren_sac(Nodes)

No

0,09%

3

1

Nodes\\OVTNS_DP_org.d

No

0,04%

1

1

Nodes\\OVTNS_DP_T

No

0,45%

14

1

Nodes\\OVTNS_DP_T_sac

No

0,14%

4

1

Nodes\\OVTNS_DP_v_sp.p

No

0,04%

1

1

Nodes\\OVTNS_SP_atb_AVuS_T

No

0,04%

1

1

Nodes\\PISAPLP_A

No

0,11%

7

1

Nodes\\PISAPLP_A_info_P_nodarb.

No

0,04%

1

1

Nodes\\PISAPLP_A_info_Z_sem.

No

0,04%

1

1

Nodes\\PISAPLP_A_KP_ilgterm

No

0,09%

3

1

Nodes\\PISAPLP_A_P_izveide

No

0,06%

2

1

Nodes\\PISAPLP_A_pieredze

No

0,07%

2

1

Nodes\\PISAPLP_C_SAD_Mediki

No

0,04%

1

1

Nodes\\PISAPLP_C_T

No

0,41%

12

1

Nodes\\PISAPLP_C_T_K (Nodes)

No

0,07%

3

1

Nodes\\PISAPLP_DC_T (Nodes)

No

0,13%

3

1

Nodes\\PZP_A

No

0,06%

4

1

Nodes\\PZP_A_info

No

0,08%

4

1

Nodes\\PZP_A_S_K_L

No

0,11%

3

1

Nodes\\PZP_A_S_L

No

0,04%

2

1

Nodes\\PZP_A_TI

No

0,05%

2

1

Nodes\\PZP_C_sem

No

0,07%

4

1

Nodes\\PZP_C_T_pieredze

No

0,08%

1

1

Nodes\\PZP_PC

No

0,15%

6

1

Nodes\\PZP_PC_info

No

0,06%

3

1

Nodes\\PZP_PC_sadarb(Nodes)

No

0,02%

1

1

Nodes\\PZP_SP

No

0,05%

3

1

Nodes\\PZP_SP_kursi

No

0,12%

5

1
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13.pielikuma turpinājums
Hierarchical Name

Aggregate Coverage

Number Of
Number Of Users
Coding References Coding

Nodes\\Rīga, Rīgas raj

No

2,84%

2

1

Nodes\\SOPD_A

No

0,05%

5

1

Nodes\\SOPD_A_info (Nodes)

No

0,02%

1

1

Nodes\\SOPD_A_klubs

No

0,02%

1

1

Nodes\\SOPD_DP

No

0,10%

5

1

Nodes\\SOPD_DP_T

No

0,03%

2

1

Nodes\\SOPD_PC_A_sp.p

No

0,02%

1

1

Nodes\\SOPD_PC_nometn

No

0,02%

1

1

Nodes\\SOPD_PC_Sac_org

No

0,09%

3

1

Nodes\\SOPD_PC_Sac_org_vad

No

0,04%

2

1

Nodes\\SOPD_PC_Sac_TPA

No

0,03%

1

1

Nodes\\SOPD_PC_Semin

No

0,03%

1

1

Nodes\\SOPD_PC_T

No

0,10%

4

1

Nodes\\SOPD_SP

No

0,08%

4

1

Nodes\\SOPD_SP_sem

No

0,02%

1

1

Nodes\\SV_individ

No

24,36%

19

1

Nodes\\SV_komand

No

13,86%

10

1

Nodes\\SV_n

No

6,38%

5

1

Nodes\\Vec_25_54

No

34,77%

26

1

Nodes\\Vec_55_65

No

6,96%

5

1

Nodes\\Vec_65_74

No

2,86%

2

1

Nodes\\Vec_75_85

No

1,54%

1

1

Nodes\\Vec_n

No

2,49%

2

1

Nodes\\VSSVAKP_A

No

0,27%

10

1

Nodes\\VSSVAKP_A_info_T

No

0,02%

1

1

Nodes\\VSSVAKP_C_T

No

0,37%

14

1

Nodes\\VSSVAKP_C_T_P (Nodes)

No

0,06%

2

1

Nodes\\VSSVAKP_C_V_sem_feder_p

No

0,04%

1

1

Nodes\\VSSVAKP_C_vēlme

No

0,03%

1

1

Nodes\\VSSVAKP_SP_nevP

No

0,02%

2

1

Nodes\\VSSVAKP_SP_vad_konsult

No

0,05%

2

1
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14.pielikums
Ekspertu intervijas sistēmu kodi
Kodi

E_AV_motivācija
E_AV_kompetence
E_AV_vajadzības
E_AV_ trenera pieredze
E_saturs plānošana
E_saturs_vadīšana
E_saturs_inovācijas
E_saturs_ novērtešana
E_saturs_ A_sporta
pieredze
E_P_plānošanā
E_P_vadīšanā
E_P_organizēšanā
E_P_izvērtēšanā
E_P_sadarbībā
E_Z_plānošanā
E_Z_ organizēšanā
E_Z_vadīšanā
E_Z_izvērtēšanā
E_ZP_integrēšana
E_ org_pa_līmeņiem
20 Kodi

Skaidrojums

Eksperta viedoklis – atslēgas vārds motivācija
Eksperta viedoklis – atslēgas vārds kompetence
Eksperta viedoklis – atslēgas vārds vajadzības
Eksperta viedoklis – atslēgas vārds trenera pieredze
Eksperts – sporta trenera kompetences pilnveidei saturā ietvert
plānošanas kompetences
Eksperts – sporta trenera kompetences pilnveidei saturā ietvert sporta
nodarbības vadīšanas kompetences
Eksperts – sporta trenera kompetences pilnveidei saturā ietvert
inovācijas sporta zinātnē
Eksperts –trenera kompetences pilnveidei saturā ietvert savas un
audzēkņa darbības novērtēšanu
E_ būtu nepieciešams biežāk ārzemju sporta speciālistu pieredzes
apkopojums
E- prasmes plānošanā
E- prasmes vadīšanā
E – prasmes treniņa nodarbības un sacensības darbības organizēšanā
E – prasmes treniņa nodarbības un sacensības darbības izvērtēšanā
E _sadarbības prasmes
E_Zināšanas plānošanā
E_Zināšanas organizēšanā
E_Zināšanas vadīšanā
E_Zināšanas izvērtēšanā
E_Zināšanu un prasmju integrēšana
E_ tālākizglītības kursus vajadzētu organizēt pa kvalifikācijas līmeņiem
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15.pielikums
Intervija
PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS, PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES, PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS
PROGRAMU VADĪTĀJIEM
par tālākizglītības programmu realizāciju sporta speciālistu profesionālās kompetences pilnveidei.

Jūsu profesija? _______________________
Jūsu darba stāžs? _______________________
Kādu profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai
pārstāvat?

profesionālās izglītības programmu Jūs

Kā ir veidojusies Jūsu profesionālā pieredze?
Jūsuprāt, kādi ir būtiskākie iemesli tam, ka cilvēks turpina izglītoties?
Vai piekrītat tam, ka cilvēku mācīšanos motivē - vajadzības, vēlēšanās, bailes un draudi.
Kā Jūs to komentētu?
Jūsuprāt, kuras pieaugušu izglītības metodes ir visefektīvākās tālākizglītības procesā?
- interaktīvu metožu izmantošana
- praktiskās aktivitātes
- dalīšanās pieredzē un refleksija
- pozitīva un konstruktīva mācību vide
- zināšanu pielietošana
- pašvirzīta mācīšanās
- Cita variants
Kā Jūs raksturotu sporta speciālistu/ treneru tālākizglītības iespējas un situāciju Latvijā
Jūsuprāt, kādi atslēgas vārdi raksturo sporta speciālistu/treneru tālākizglītību?
Vai tie laika gaitā ir mainījušies?
Kāds jūsuprāt ir vadošais atslēgas vārds?
Kādi faktori, jūsuprāt, veicina sporta speciālistu tālākizglītošanos?
__ Sertifikācija
__ Konkurence darba tirgū
__ Darba devēja nosacījumi
__Pašmotivācija
Cits variants __________________
Kādi faktori, jūsuprāt, kavē sporta speciālistu tālākizglītošanos?
__ Nepietiekami finanšu resursi
__ Laika trūkums
__ Motivācijas trūkums
__Cits variants
Jūsuprāt, pozitīvie aspekti tālākizglītības/ profesionālās pilnveides/profesionālās izglītības programmu
realizācijā?
Jūsuprāt, negatīvie aspekti tālākizglītības/ profesionālās pilnveides/profesionālās izglītības programmu
realizācijā?
Kādas, Jūsuprāt, profesionālās zināšanas treneriem nepārtraukti jāpilnveido?
Kādas prasmes un kompetences treneriem nepārtraukti jāpilnveido?
Prioritārie rīcības virzieni, kas būtu nozīmīgi sporta speciālistu/ treneru tālākizglītības procesa pilnveidei?
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16.pielikums
Ekspertu intervijas saturisko kodu modelis
QSR NVivo9 datorprogrammas izdrukas
E_1_ saturisko kodu modelis

E_2_saturisko kodu modelis
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16.pielikuma turpinājums
E_3_ saturisko kodu modelis

E_4_ saturisko kodu modelis
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16.pielikuma turpinājums

E_5_ saturisko kodu modelis
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17.pielikums
Treneru kompetences pašnovētējuma
profilkodu skaidrojums
Trenera profilkodi
SV_individ
SV_komand
DS_1_3
DS_4_6
DS_7_18
DS_19_30
DS_30_
Vec_18_24
Vec_25_54
Vec_55_64
Vec_65_74
Vec_75_
Dz_vīr
Dz_siev
Izgl _Augst
Izgl_nep_Augst
Izgl_1LP_Augst
Dz_v_

Skaidrojums
Sporta veids (individuālais)
Sporta veids (komandas)
Darba stāžs no 1 – 3 gadiem
Darba stāžs no 4 – 6 gadiem
Darba stāžs no 7 – 18 gadiem
Darba stāžs no 19 – 30 gadiem
Darba stāžs no 30 un vairāk gadiem
Vecums no 18 līdz 24 gadi
Vecums no 25 līdz 54 gadi
Vecums no 55 līdz 64 gadi
Vecums no 65 līdz 74 gadi
Vecums no 75 un vairāk
Dzimums (vīrietis)
Dzimums (sieviete)
Augstākā izglītība
Nepabeigta augstākā izglītība
1 līm.prof.augstākā izglītība
Dzīves vieta

18 kodi
Trenera profesionālās darbības satura kodi
Kodi

Skaidrojums

PISAPLP
PISAPLP_SP
PISAPLP_DP
PISAPLP_A

Plāno un īsteno savam sporta veidam atbilstošu profesionālā līmenī programmu.
Ar citu sporta speciālistu palīdzību
Daļēji patstāvīgi (zināmās situācijās)
Autonomi (nezināmās situācijās)

OVTNS
OVTNS_SP
OVTNS _DP
OVTNS_A

Organizē un vada treniņu nodarbības, sacensības un citus ar sportu saistītus
pasākumus.
Ar citu sporta speciālistu palīdzību
Daļēji patstāvīgi (zināmās situācijās)
Autonomi (nezināmās situācijās)

VSSVAKP
VSSVAKP_SP
VSSVAKP_DP
VSSVAKP_A

Veido savam sporta veidam atbilstošu koncepciju, programmas
Ar citu sporta speciālistu palīdzību
Daļēji patstāvīgi (zināmās situācijās)
Autonomi (nezināmās situācijās)

NSPD
NSPD_SP
NSPD_DP
NSPD_A

Novērtē audzēkņu un savu profesionālo darbību.
Ar citu sporta speciālistu palīdzību
Daļēji patstāvīgi (zināmās situācijās)
Autonomi (nezināmās situācijās)

SOPD
SOPD_SP
SOPD_DP
SOPD_A

Sadarbības organizēšana profesionālajā darbībā
Ar citu sporta speciālistu palīdzību
Daļēji patstāvīgi (zināmās situācijās)
Autonomi (nezināmās situācijās)

PZP
PZP_SP
PZP_DP
PZP_A

Profesionālo zināšanu pilnveide
Ar citu sporta speciālistu palīdzību
Daļēji patstāvīgi (zināmās situācijās)
Autonomi (nezināmās situācijās)
24 kodi
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18.pielikuma
Treneru viedoklis
Anketēšanas atklātā jautājuma par treneru tālākizglītības iespējām
kodu sistēma sistēma
Ieguvumi
P_orgS
P_Pilnv_iespējas
P_TPA_K
P_veid_TIS
P_pied_Izgl_mod
P_sertif_stim_ApmK
P_prof.attīst
P_pilnv.iespējas
P_prof_lektori
9 kodi

Skaidrojums
Organizētie semināri
Pilnveides iespējas
Treneru pieredzes apmaiņa (komunikācija)
Veidojas tālākizglītības sistēma
Tiek piedāvāti izglītības moduļi
Sertifikācija stimulē apmācības, kursus
Profesionālā attīstība
Pilnveides iespējas
Profesionāli lektori

Treneru viedoklis
Anketēšanas atklāto jautājumu kodu sistēma
Ierobežojumi
N_TNI
N_Fin_izd

N_IZNKPDT
N_TNSVF
N_A_SP_SV
N_KT_atk
N_NIK_SV
N_MK_SV
N_NPN
N_org_DL
N_Z_SP
N_T_izv
N_SAIAtt_PS
N_N_tēmas
N_T_MT

N_NITSJ
N_NS_SV
N_NV_kvali
18 kodi

Skaidrojums
Tēma neatbilst interesēm
Finansiālie izdevumi
Nepieciešams izveidot piemaksas sistēmu par attiecīgo kvalifikācijas līmeni.
Pašlaik tā nav. Maksājam par izglītību, bet izgl. vērtības nav.
Iegūtās zināšanas nav konkurētspējīgas pasaules darba tirgū
Tālākizglītību treneriem volejbolā federācijas nerīko
Ārzemju sporta speciālisti sporta veidā
Kursi (tēmas atkārtojas (zem cita nosaukuma)
Nepietiekamas iespējas, tālākizglītības kursi sporta veidā (galda un prāta spēles)
Reti rīko kursus sporta veidā
Kursos gandrīz nav praktisku nodarbību
Darba apstākļu dēļ neiespējami apmeklēt interesējošos kursus
Nav iespējams paaugstināt zināšanas sporta veidā (Šahs)
Tēmu izvēle. Vispārēja rakstura tēmas
Sabiedrības augstāko instanču attieksme pret sportu
Nepārdomātas tēmas. Daudz nederīgu, tukšu lekciju
Tālākizglītībai lielākai daļai trūkst iekšējās motivācijas, tā tiek balstīta uz ārējo
nepieciešamību kvalifikācijas paaugstināšanai. Praktiski neatspoguļojas
atalgojuma sistēmā
Nepietiekošas iespējas tālākizglītoties sporta jomā. Tikai viena augstskola
Latvijā, kur gatavo sporta speciālistus
Nepietiekoši semināri sporta veidā
Reizēm kursi, semināri nav kvalitatīvi
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19 .pielikums
Ekspertu intervijas rezultāti
QSR NVivo9 datorprogrammas izdrukas
Hierarchical Name

Aggregate

Coverage

Number Of Coding
References

Nodes\\E_AV_motivācija

No

2,04%

1

1

Nodes\\E_AV_vajadzība

No

1,52%

1

1

Nodes\\E_konstr_M_vide

No

1,40%

1

1

Nodes\\E_P_izvērtēšana

No

4,85%

2

1

Nodes\\E_P_organizēšana

No

2,16%

1

1

Nodes\\E_P_plānošana

No

1,27%

1

1

Nodes\\E_P_vadīšana

No

2,16%

1

1

Nodes\\E_P_vadīšanā

No

2,42%

1

1

Nodes\\E_saturs_plānošana

No

2,17%

1

1

Nodes\\E_saturs_vadīšana

No

2,42%

1

1

Nodes\\E_Z_organizēšana

No

1,53%

1

1

Nodes\\E_Z_plānošana

No

2,17%

1

1

Nodes\\E_Z_vadīšana

No

1,66%

1

1

Nodes\\E_ZP_integr

No

2,42%

1

1

Nodes\\E_org_paLimeņiem

No

6,64%

1

1

Nodes\\E_P_motivēt

No

5,74%

1

1

Nodes\\E_P_sadarbība

No

5,74%

1

1

Nodes\\E_saturs_izvērtēšana

No

8,56%

1

1

Nodes\\E_saturs_organizēšana

No

8,56%

1

1

Nodes\\E_saturs_plānošana

No

8,56%

1

1

Nodes\\E_saturs_vadīšana

No

8,56%

1

1

Nodes\\E_AV_inovācija

No

2,04%

1

1

Nodes\\E_AV_T_pieredze

No

1,91%

1

1

Nodes\\E_P_inov

No

3,57%

2

1

Nodes\\E_P_izvērtēšana

No

2,17%

1

1

Nodes\\E_P_motivēt

No

2,16%

1

1

Nodes\\E_saturs_A_sp.pieredze

No

1,91%

1

1

Nodes\\E_T_Alīm_motiv

No

1,40%

1

1

Audio
Internals\\DW_A0079_LS
Kodi

Internals\\DW_A0081_RJ

Internals\\DW_A0083_UG2
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19.pielikuma turpinājums1
Hierarchical Name

Aggregate

Coverage

Number Of Coding
References

Nodes\\E_T_sertif

No

2,42%

1

Nodes\\E_Z_apjoms

No

1,53%

1

1

Nodes\\E_Z_izvērtēšana

No

1,78%

1

1

Nodes\\E_Z_organizēšana

No

8,04%

4

1

Nodes\\E_Z_plānošana

No

1,14%

1

1

Nodes\\E_ZP_integr

No

5,74%

2

1

Internals\\DW_A0086_NG
Node

N
u
m
b
e
r
O
f
U
s
e
r
s
C
o
d
i
n
g

Nodes\\E_A_sp.pieredze (Nodes)

No

1,14%

1

1

Nodes\\E_AV_inovācija

No

1,40%

1

1

Nodes\\E_saturs_inov

No

1,27%

1

1

Nodes\\E_Sem_pa_sp.v

No

1,27%

1

1

Nodes\\E_T_PKv

No

0,25%

1

1

Nodes\\E_T_sertif

No

2,68%

2

1

Nodes\\E_Z_izvērtēšana

No

1,53%

1

1

Nodes\\E_Z_organizēšana

No

3,32%

2

1

Nodes\\E_AV_Komp

No

1,65%

1

1

Nodes\\E_saturs_izvērtēšana

No

2,28%

1

1

Nodes\\E_T_Pr_komp

No

3,19%

1

1

Nodes\\E_T_Z_izvērtēšana (Nodes)

No

2,30%

1

1

Nodes\\E_T_Z_organizēšana

No

3,05%

1

1

Reports\\Coding Summary Report

Internals\\DW_A0087_IB
Kodi

Reports\\Coding Summary Report
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20.pielikums
Piecu teorētiski/ prakstisko nodarbību novērošana.
QSR NVivo9 datorprogrammas izdruka (Jaccard's koeficients)
Node A

Node B

Jaccard's coefficient

Nodes\\DaļaTDP_vadīšana

Nodes\\DaļaTDP_plānošana

1

Nodes\\PDP_organizēšana

Nodes\\DaļaTDP_organizēšana

0,75

Nodes\\PDZ_Organizēšana

Nodes\\PDZ_drošības_nodrošināšana

0,571429

Nodes\\PDZ_plānošana

Nodes\\PDZ_Organizēšana

0,571429

Nodes\\1TDP_Organizēšana

Nodes\\PDZ_drošības_nodrošināšana

0,5

Nodes\\PDZ_plānošana

Nodes\\PDZ_drošības_nodrošināšana

0,454545

Nodes\\PDZ_vadīšana

Nodes\\PDZ_plānošana

0,375

Nodes\\DaļaTDP_organizēšana

Nodes\\PDZ_drošības_nodrošināšana

0,333333

Nodes\\PDP_izvērtēšana

Nodes\\PDZ_plānošana

0,333333

Nodes\\DaļaTDP_plānošana

Nodes\\PDP_organizēšana

0,333333

Nodes\\DaļaTDP_vadīšana

Nodes\\PDP_organizēšana

0,333333

Nodes\\1TDP_Organizēšana

Nodes\\PDZ_Organizēšana

0,285714

Nodes\\DaļaTDP_organizēšana

Nodes\\PDZ_Organizēšana

0,285714

Nodes\\DaļaTDP_izvērtēšana

Nodes\\DaļaTDP_organizēšana

0,25

Nodes\\DaļaTDP_plānošana

Nodes\\DaļaTDP_organizēšana

0,25

Nodes\\DaļaTDP_vadīšana

Nodes\\DaļaTDP_organizēšana

0,25

Nodes\\PDZ_plānošana

Nodes\\PD_prof.pieredze

0,222222

Nodes\\PDZ_vadīšana

Nodes\\PDZ_drošības_nodrošināšana

0,222222

Nodes\\PDP_organizēšana

Nodes\\PDZ_drošības_nodrošināšana

0,222222

Nodes\\PDP_organizēšana

Nodes\\PDZ_plānošana

0,222222

Nodes\\PD_prof.pieredze

Nodes\\PDZ_Organizēšana

0,214286

Nodes\\PDZ_vadīšana

Nodes\\PDZ_Organizēšana

0,214286

Nodes\\PDP_organizēšana

Nodes\\PDZ_Organizēšana

0,214286

Nodes\\PDZ_plānošana

Nodes\\1TDP_Organizēšana

0,2

Nodes\\PDZ_plānošana

Nodes\\DaļaTDP_organizēšana

0,2

Nodes\\PDP_izvērtēšana

Nodes\\PDZ_drošības_nodrošināšana

0,2

Nodes\\PDP_izvērtēšana

Nodes\\PDZ_Organizēšana

0,2

Nodes\\PDZ_vadīšana

Nodes\\PD_prof.pieredze

0,2

Nodes\\PDP_organizēšana

Nodes\\PDZ_vadīšana

0,2

Nodes\\PDP_izvērtēšana

Nodes\\PD_prof.pieredze

0,166667

Nodes\\PDZ_vadīšana

Nodes\\1TDP_Organizēšana

0,166667

Nodes\\PDZ_vadīšana

Nodes\\DaļaTDP_organizēšana

0,166667

Nodes\\PDP_organizēšana

Nodes\\1TDP_Organizēšana

0,166667

Nodes\\PDP_organizēšana

Nodes\\PDP_izvērtēšana

0,166667

Nodes\\DaļaTDP_organizēšana

Nodes\\1TDP_Organizēšana

0,142857

Nodes\\PDP_izvērtēšana

Nodes\\1TDP_Organizēšana

0,142857

Nodes\\PDP_izvērtēšana

Nodes\\DaļaTDP_organizēšana

0,142857

Nodes\\DaļaTDP_izvērtēšana

Nodes\\PDZ_drošības_nodrošināšana

0,125

Nodes\\DaļaTDP_izvērtēšana

Nodes\\PDZ_Organizēšana

0,071429

Nodes\\DaļaTDP_plānošana

Nodes\\PDZ_Organizēšana

0,071429

Nodes\\DaļaTDP_vadīšana

Nodes\\PDZ_Organizēšana

0,071429

Nodes\\PD_prof.pieredze

Nodes\\PDZ_drošības_nodrošināšana

0

Nodes\\PD_prof.pieredze

Nodes\\1TDP_Organizēšana

0

Nodes\\DaļaTDP_organizēšana

Nodes\\PD_prof.pieredze

0
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21.pielikums
Novērošanas rezultāti
QSR NVivo9 datorprogrammas izdruka

video
Hierarchical Name

Aggregate

Coverage

Number Of Coding
References

Number Of
Users Coding

Nodes\\1TDP_Organizēšana

No

56,32%

11

1

Nodes\\PDZ_drošības_nodrošināšana

No

7,91%

3

1

Nodes\\PDZ_Organizēšana (Nodes) (Nodes)

No

69,35%

11

1

No

99,10%

2

1

Nodes\\DaļaTDP_organizēšana

No

47,14%

19

1

Nodes\\PDP_izvērtēšana

No

0,89%

1

1

Nodes\\PDP_organizēšana

No

6,51%

3

1

Nodes\\PDZ_drošības_nodrošināšana

No

1,02%

1

1

Nodes\\PDZ_Organizēšana (Nodes) (Nodes)

No

14,05%

12

1

Nodes\\PDZ_plānošana

No

0,63%

1

1

No

98,40%

1

1

Nodes\\PDZ_drošības_nodrošināšana

No

4,21%

1

1

Nodes\\PDZ_Organizēšana (Nodes) (Nodes)

No

88,38%

7

1

Nodes\\PDZ_plānošana

No

1,02%

1

1

Nodes\\PDZ_vadīšana

No

4,98%

2

1

Nodes\\PDZ_drošības_nodrošināšana

No

7,91%

1

1

Nodes\\PDZ_Organizēšana (Nodes) (Nodes)

No

71,13%

4

1

Nodes\\PDZ_plānošana

No

3,19%

1

1

Nodes\\1TDP_Organizēšana

No

7,02%

4

1

Nodes\\DaļaTDP_organizēšana

No

23,76%

8

1

Nodes\\PDP_organizēšana

No

4,34%

2

1

Nodes\\PDZ_drošības_nodrošināšana

No

2,17%

1

1

Nodes\\PDZ_Organizēšana (Nodes) (Nodes)

No

50,32%

9

1

Nodes\\PDZ_plānošana

No

2,17%

1

1

Internals\\Seminars_1

Internals\\Seminars_10
Nodes\\PDZ_Organizēšana (Nodes) (Nodes)

Internals\\Seminars_11

Internals\\Seminars_12
Nodes\\PDP_izvērtēšana

Internals\\Seminars_13

Internals\\Seminars_14

Internals\\Seminars_15
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21.pielikuma turpinājums
Hierarchical Name

Aggregate

Coverage
5,36%

Number Of Coding
References
2

Number Of
Users Coding
1

Nodes\\PDZ_vadīšana

No

Nodes\\1TDP_Organizēšana

No

39,97%

2

1

Nodes\\PDZ_drošības_nodrošināšana

No

1,27%

1

1

Nodes\\PDZ_Organizēšana (Nodes) (Nodes)

No

89,66%

5

1

Nodes\\PD_prof.pieredze

No

43,80%

1

1

Nodes\\PDZ_Organizēšana (Nodes) (Nodes)

No

59,88%

1

1

Nodes\\DaļaTDP_izvērtēšana

No

3,83%

1

1

Nodes\\DaļaTDP_organizēšana

No

29,12%

2

1

Nodes\\PDZ_drošības_nodrošināšana

No

10,98%

1

1

Nodes\\PDZ_Organizēšana (Nodes) (Nodes)

No

42,69%

3

1

Nodes\\1TDP_Organizēšana

No

15,84%

3

1

Nodes\\PDP_izvērtēšana

No

9,58%

3

1

Nodes\\PDZ_drošības_nodrošināšana

No

5,49%

1

1

Nodes\\PDZ_Organizēšana (Nodes) (Nodes)

No

56,83%

5

1

Nodes\\PDZ_plānošana

No

11,49%

4

1

Nodes\\PD_prof.pieredze

No

12,12%

3

1

Nodes\\PDZ_Organizēšana (Nodes) (Nodes)

No

56,83%

3

1

Nodes\\PDZ_plānošana

No

3,57%

2

1

Nodes\\PDZ_vadīšana

No

3,32%

1

1

Nodes\\PD_prof.pieredze

No

13,53%

1

1

Nodes\\PDP_izvērtēšana

No

4,72%

1

1

Nodes\\PDZ_Organizēšana (Nodes) (Nodes)

No

82,12%

3

1

Nodes\\PDZ_plānošana

No

4,72%

1

1

Nodes\\PDZ_Organizēšana (Nodes) (Nodes)

No

67,43%

10

1

Nodes\\PDZ_plānošana

No

7,78%

3

1

Nodes\\DaļaTDP_organizēšana

No

47,25%

11

1

Nodes\\DaļaTDP_plānošana

No

3,06%

1

1

Nodes\\DaļaTDP_vadīšana

No

17,87%

1

1

Nodes\\PDP_organizēšana

No

15,20%

7

1

Nodes\\PDZ_Organizēšana (Nodes) (Nodes)

No

24,00%

11

1

Internals\\Seminars_2

Internals\\Seminars_3

Internals\\Seminars_4

Internals\\Seminars_5

Internals\\Seminars_6

Internals\\Seminars_7

Internals\\Seminars_8

Internals\\Seminars_9
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22.pielikums
Eksperu intervijas
QSR NVivo9 datorprogrammas izdruka (Jaccard's koeficients)
Node A

Node B

Jaccard's coefficient

Nodes\\E_saturs_vadīšana

Nodes\\E_saturs_plānošana

1

Nodes\\E_saturs_organizēšana

Nodes\\E_org_paLimeņiem

1

Nodes\\E_P_sadarbība

Nodes\\E_org_paLimeņiem

1

Nodes\\E_P_sadarbība

Nodes\\E_saturs_organizēšana

1

Nodes\\E_P_izvērtēšana

Nodes\\E_Z_plānošana

1

Nodes\\E_konstr_M_vide

Nodes\\E_P_vadīšanā

1

Nodes\\E_AV_motivācija

Nodes\\E_P_vadīšanā

1

Nodes\\E_AV_motivācija

Nodes\\E_konstr_M_vide

1

Nodes\\E_AV_vajadzība

Nodes\\E_P_vadīšanā

1

Nodes\\E_AV_vajadzība

Nodes\\E_konstr_M_vide

1

Nodes\\E_AV_vajadzība

Nodes\\E_AV_motivācija

1

Nodes\\E_P_organizēšana

Nodes\\E_P_vadīšanā

1

Nodes\\E_P_organizēšana

Nodes\\E_konstr_M_vide

1

Nodes\\E_P_organizēšana

Nodes\\E_AV_motivācija

1

Nodes\\E_P_organizēšana

Nodes\\E_AV_vajadzība

1

Nodes\\E_P_vadīšana

Nodes\\E_P_vadīšanā

1

Nodes\\E_P_vadīšana

Nodes\\E_konstr_M_vide

1

Nodes\\E_P_vadīšana

Nodes\\E_AV_motivācija

1

Nodes\\E_P_vadīšana

Nodes\\E_AV_vajadzība

1

Nodes\\E_P_vadīšana

Nodes\\E_P_organizēšana

1

Nodes\\E_P_plānošana

Nodes\\E_P_vadīšanā

1

Nodes\\E_P_plānošana

Nodes\\E_konstr_M_vide

1

Nodes\\E_P_plānošana

Nodes\\E_AV_motivācija

1

Nodes\\E_P_plānošana

Nodes\\E_AV_vajadzība

1

Nodes\\E_P_plānošana

Nodes\\E_P_organizēšana

1

Nodes\\E_P_plānošana

Nodes\\E_P_vadīšana

1

Nodes\\E_ZP_integr

Nodes\\E_Z_plānošana

1

Nodes\\E_ZP_integr

Nodes\\E_P_izvērtēšana

1

Nodes\\E_Z_vadīšana

Nodes\\E_P_vadīšanā

1

Nodes\\E_Z_vadīšana

Nodes\\E_konstr_M_vide

1

Nodes\\E_Z_vadīšana

Nodes\\E_AV_motivācija

1

Nodes\\E_Z_vadīšana

Nodes\\E_AV_vajadzība

1

Nodes\\E_Z_vadīšana

Nodes\\E_P_organizēšana

1

Nodes\\E_Z_vadīšana

Nodes\\E_P_vadīšana

1

Nodes\\E_Z_vadīšana

Nodes\\E_P_plānošana

1

Nodes\\E_Z_apjoms

Nodes\\E_P_inov

1

Nodes\\E_AV_T_pieredze

Nodes\\E_P_inov

1

Nodes\\E_AV_T_pieredze

Nodes\\E_Z_apjoms

1

Nodes\\E_AV_inovācija

Nodes\\E_Z_izvērtēšana

1

Nodes\\E_T_sertif

Nodes\\E_Z_izvērtēšana

1

Nodes\\E_T_sertif

Nodes\\E_AV_inovācija

1

Nodes\\E_T_Alīm_motiv

Nodes\\E_P_inov

1

Nodes\\E_T_Alīm_motiv

Nodes\\E_Z_apjoms

1
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22. pielikuma turpinājums
Node A

Node B

Jaccard's coefficient

Nodes\\E_T_Alīm_motiv

Nodes\\E_AV_T_pieredze

1

Nodes\\E_saturs_A_sp.pieredze

Nodes\\E_P_inov

1

Nodes\\E_saturs_A_sp.pieredze

Nodes\\E_Z_apjoms

1

Nodes\\E_saturs_A_sp.pieredze

Nodes\\E_AV_T_pieredze

1

Nodes\\E_saturs_A_sp.pieredze

Nodes\\E_T_Alīm_motiv

1

Nodes\\E_A_sp.pieredze (Nodes)

Nodes\\E_T_PKv

1

Nodes\\E_Sem_pa_sp.v

Nodes\\E_T_PKv

1

Nodes\\E_Sem_pa_sp.v

Nodes\\E_A_sp.pieredze
(Nodes)
Nodes\\E_T_PKv

1

Nodes\\E_A_sp.pieredze
(Nodes)
Nodes\\E_Sem_pa_sp.v

1

Nodes\\E_T_Z_izvērtēšana
(Nodes)
Nodes\\E_T_Z_izvērtēšana
(Nodes)
Nodes\\E_AV_Komp

1

1

Nodes\\E_T_Pr_komp

Nodes\\E_T_Z_izvērtēšana
(Nodes)
Nodes\\E_AV_Komp

Nodes\\E_T_Pr_komp

Nodes\\E_T_Z_organizēšana

1

Nodes\\E_Z_organizēšana

Nodes\\E_Z_plānošana

0,666667

Nodes\\E_Z_organizēšana

Nodes\\E_P_izvērtēšana

0,666667

Nodes\\E_ZP_integr

Nodes\\E_Z_organizēšana

0,666667

Nodes\\E_Z_izvērtēšana

Nodes\\E_Z_organizēšana

0,666667

Nodes\\E_AV_inovācija

Nodes\\E_Z_organizēšana

0,666667

Nodes\\E_T_sertif

Nodes\\E_Z_organizēšana

0,666667

Nodes\\E_saturs_plānošana

Nodes\\E_org_paLimeņiem

0,5

Nodes\\E_saturs_vadīšana

Nodes\\E_org_paLimeņiem

0,5

Nodes\\E_saturs_organizēšana

Nodes\\E_saturs_plānošana

0,5

Nodes\\E_saturs_organizēšana

Nodes\\E_saturs_vadīšana

0,5

Nodes\\E_saturs_izvērtēšana

Nodes\\E_org_paLimeņiem

0,5

Nodes\\E_saturs_izvērtēšana

Nodes\\E_saturs_organizēšana

0,5

Nodes\\E_P_motivēt

Nodes\\E_org_paLimeņiem

0,5

Nodes\\E_P_motivēt

Nodes\\E_saturs_organizēšana

0,5

Nodes\\E_P_sadarbība

Nodes\\E_saturs_plānošana

0,5

Nodes\\E_P_sadarbība

Nodes\\E_saturs_vadīšana

0,5

Nodes\\E_P_sadarbība

Nodes\\E_saturs_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_P_sadarbība

Nodes\\E_P_motivēt

0,5

Nodes\\E_P_vadīšanā

Nodes\\E_saturs_plānošana

0,5

Nodes\\E_P_vadīšanā

Nodes\\E_saturs_vadīšana

0,5

Nodes\\E_P_vadīšanā

Nodes\\E_Z_plānošana

0,5

Nodes\\E_P_izvērtēšana

Nodes\\E_P_vadīšanā

0,5

Nodes\\E_konstr_M_vide

Nodes\\E_saturs_plānošana

0,5

Nodes\\E_konstr_M_vide

Nodes\\E_saturs_vadīšana

0,5

Nodes\\E_konstr_M_vide

Nodes\\E_Z_plānošana

0,5

Nodes\\E_konstr_M_vide

Nodes\\E_P_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_AV_motivācija

Nodes\\E_saturs_plānošana

0,5

Nodes\\E_AV_motivācija

Nodes\\E_saturs_vadīšana

0,5

Nodes\\E_AV_motivācija

Nodes\\E_Z_plānošana

0,5

Nodes\\E_AV_motivācija

Nodes\\E_P_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_saturs_inov
Nodes\\E_saturs_inov
Nodes\\E_saturs_inov
Nodes\\E_AV_Komp
Nodes\\E_T_Z_organizēšana
Nodes\\E_T_Z_organizēšana
Nodes\\E_T_Pr_komp
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1

1

1
1

1

22. pielikuma turpinājums
Node A

Node B

Jaccard's coefficient

Nodes\\E_AV_vajadzība

Nodes\\E_saturs_plānošana

0,5

Nodes\\E_AV_vajadzība

Nodes\\E_saturs_vadīšana

0,5

Nodes\\E_AV_vajadzība

Nodes\\E_Z_plānošana

0,5

Nodes\\E_AV_vajadzība

Nodes\\E_P_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_P_organizēšana

Nodes\\E_saturs_plānošana

0,5

Nodes\\E_P_organizēšana

Nodes\\E_saturs_vadīšana

0,5

Nodes\\E_P_organizēšana

Nodes\\E_Z_plānošana

0,5

Nodes\\E_P_organizēšana

Nodes\\E_P_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_P_vadīšana

Nodes\\E_saturs_plānošana

0,5

Nodes\\E_P_vadīšana

Nodes\\E_saturs_vadīšana

0,5

Nodes\\E_P_vadīšana

Nodes\\E_Z_plānošana

0,5

Nodes\\E_P_vadīšana

Nodes\\E_P_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_P_plānošana

Nodes\\E_saturs_plānošana

0,5

Nodes\\E_P_plānošana

Nodes\\E_saturs_vadīšana

0,5

Nodes\\E_P_plānošana

Nodes\\E_Z_plānošana

0,5

Nodes\\E_P_plānošana

Nodes\\E_P_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_ZP_integr

Nodes\\E_P_vadīšanā

0,5

Nodes\\E_ZP_integr

Nodes\\E_konstr_M_vide

0,5

Nodes\\E_ZP_integr

Nodes\\E_AV_motivācija

0,5

Nodes\\E_ZP_integr

Nodes\\E_AV_vajadzība

0,5

Nodes\\E_ZP_integr

Nodes\\E_P_organizēšana

0,5

Nodes\\E_ZP_integr

Nodes\\E_P_vadīšana

0,5

Nodes\\E_ZP_integr

Nodes\\E_P_plānošana

0,5

Nodes\\E_Z_vadīšana

Nodes\\E_saturs_plānošana

0,5

Nodes\\E_Z_vadīšana

Nodes\\E_saturs_vadīšana

0,5

Nodes\\E_Z_vadīšana

Nodes\\E_Z_plānošana

0,5

Nodes\\E_Z_vadīšana

Nodes\\E_P_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_Z_vadīšana

Nodes\\E_ZP_integr

0,5

Nodes\\E_P_inov

Nodes\\E_P_motivēt

0,5

Nodes\\E_P_inov

Nodes\\E_Z_plānošana

0,5

Nodes\\E_P_inov

Nodes\\E_P_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_P_inov

Nodes\\E_ZP_integr

0,5

Nodes\\E_Z_izvērtēšana

Nodes\\E_P_inov

0,5

Nodes\\E_Z_apjoms

Nodes\\E_P_motivēt

0,5

Nodes\\E_Z_apjoms

Nodes\\E_Z_plānošana

0,5

Nodes\\E_Z_apjoms

Nodes\\E_P_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_Z_apjoms

Nodes\\E_ZP_integr

0,5

Nodes\\E_Z_apjoms

Nodes\\E_Z_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_AV_T_pieredze

Nodes\\E_P_motivēt

0,5

Nodes\\E_AV_T_pieredze

Nodes\\E_Z_plānošana

0,5

Nodes\\E_AV_T_pieredze

Nodes\\E_P_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_AV_T_pieredze

Nodes\\E_ZP_integr

0,5

Nodes\\E_AV_T_pieredze

Nodes\\E_Z_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_AV_inovācija

Nodes\\E_P_inov

0,5

Nodes\\E_AV_inovācija

Nodes\\E_Z_apjoms

0,5

Nodes\\E_AV_inovācija

Nodes\\E_AV_T_pieredze

0,5

Nodes\\E_T_sertif

Nodes\\E_P_inov

0,5

Nodes\\E_T_sertif

Nodes\\E_Z_apjoms

0,5

Nodes\\E_T_sertif

Nodes\\E_AV_T_pieredze

0,5
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22. pielikuma turpinājums
Node A

Node B

Jaccard's coefficient

Nodes\\E_T_Alīm_motiv

Nodes\\E_P_motivēt

0,5

Nodes\\E_T_Alīm_motiv

Nodes\\E_Z_plānošana

0,5

Nodes\\E_T_Alīm_motiv

Nodes\\E_P_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_T_Alīm_motiv

Nodes\\E_ZP_integr

0,5

Nodes\\E_T_Alīm_motiv

Nodes\\E_Z_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_T_Alīm_motiv

Nodes\\E_AV_inovācija

0,5

Nodes\\E_T_Alīm_motiv

Nodes\\E_T_sertif

0,5

Nodes\\E_saturs_A_sp.pieredze

Nodes\\E_P_motivēt

0,5

Nodes\\E_saturs_A_sp.pieredze

Nodes\\E_Z_plānošana

0,5

Nodes\\E_saturs_A_sp.pieredze

Nodes\\E_P_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_saturs_A_sp.pieredze

Nodes\\E_ZP_integr

0,5

Nodes\\E_saturs_A_sp.pieredze

Nodes\\E_Z_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_saturs_A_sp.pieredze

Nodes\\E_AV_inovācija

0,5

Nodes\\E_saturs_A_sp.pieredze

Nodes\\E_T_sertif

0,5

Nodes\\E_T_PKv

Nodes\\E_Z_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_T_PKv

Nodes\\E_AV_inovācija

0,5

Nodes\\E_T_PKv

Nodes\\E_T_sertif

0,5

Nodes\\E_A_sp.pieredze (Nodes)

Nodes\\E_Z_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_A_sp.pieredze (Nodes)

Nodes\\E_AV_inovācija

0,5

Nodes\\E_A_sp.pieredze (Nodes)

Nodes\\E_T_sertif

0,5

Nodes\\E_Sem_pa_sp.v

Nodes\\E_Z_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_Sem_pa_sp.v

Nodes\\E_AV_inovācija

0,5

Nodes\\E_Sem_pa_sp.v

Nodes\\E_T_sertif

0,5

Nodes\\E_saturs_inov

Nodes\\E_Z_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_saturs_inov

Nodes\\E_AV_inovācija

0,5

Nodes\\E_saturs_inov

Nodes\\E_T_sertif

0,5

Nodes\\E_T_Z_izvērtēšana (Nodes)

Nodes\\E_saturs_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_AV_Komp

Nodes\\E_saturs_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_T_Z_organizēšana

Nodes\\E_saturs_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_T_Pr_komp

Nodes\\E_saturs_izvērtēšana

0,5

Nodes\\E_saturs_izvērtēšana

Nodes\\E_saturs_plānošana

0,333333

Nodes\\E_saturs_izvērtēšana

Nodes\\E_saturs_vadīšana

0,333333

Nodes\\E_P_motivēt

Nodes\\E_saturs_plānošana

0,333333

Nodes\\E_P_motivēt

Nodes\\E_saturs_vadīšana

0,333333

Nodes\\E_P_motivēt

Nodes\\E_saturs_izvērtēšana

0,333333

Nodes\\E_Z_plānošana

Nodes\\E_saturs_plānošana

0,333333

Nodes\\E_Z_plānošana

Nodes\\E_saturs_vadīšana

0,333333

Nodes\\E_Z_plānošana

Nodes\\E_P_motivēt

0,333333

Nodes\\E_P_izvērtēšana

Nodes\\E_saturs_plānošana

0,333333

Nodes\\E_P_izvērtēšana

Nodes\\E_saturs_vadīšana

0,333333

Nodes\\E_P_izvērtēšana

Nodes\\E_P_motivēt

0,333333

Nodes\\E_Z_organizēšana

Nodes\\E_P_vadīšanā

0,333333

Nodes\\E_Z_organizēšana

Nodes\\E_konstr_M_vide

0,333333

Nodes\\E_Z_organizēšana

Nodes\\E_AV_motivācija

0,333333

Nodes\\E_Z_organizēšana

Nodes\\E_AV_vajadzība

0,333333

Nodes\\E_P_organizēšana

Nodes\\E_Z_organizēšana

0,333333

Nodes\\E_P_vadīšana

Nodes\\E_Z_organizēšana

0,333333

Nodes\\E_P_plānošana

Nodes\\E_Z_organizēšana

0,333333

Nodes\\E_ZP_integr

Nodes\\E_saturs_plānošana

0,333333
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Node A

Node B

Jaccard's coefficient

Nodes\\E_ZP_integr

Nodes\\E_saturs_vadīšana

0,333333

Nodes\\E_ZP_integr

Nodes\\E_P_motivēt

0,333333

Nodes\\E_Z_vadīšana

Nodes\\E_Z_organizēšana

0,333333

Nodes\\E_P_inov

Nodes\\E_Z_organizēšana

0,333333

Nodes\\E_Z_izvērtēšana

Nodes\\E_P_motivēt

0,333333

Nodes\\E_Z_izvērtēšana

Nodes\\E_Z_plānošana

0,333333

Nodes\\E_Z_izvērtēšana

Nodes\\E_P_izvērtēšana

0,333333

Nodes\\E_Z_izvērtēšana

Nodes\\E_ZP_integr

0,333333

Nodes\\E_Z_apjoms

Nodes\\E_Z_organizēšana

0,333333

Nodes\\E_AV_T_pieredze

Nodes\\E_Z_organizēšana

0,333333

Nodes\\E_AV_inovācija

Nodes\\E_P_motivēt

0,333333

Nodes\\E_AV_inovācija

Nodes\\E_Z_plānošana

0,333333

Nodes\\E_AV_inovācija

Nodes\\E_P_izvērtēšana

0,333333

Nodes\\E_AV_inovācija

Nodes\\E_ZP_integr

0,333333

Nodes\\E_T_sertif

Nodes\\E_P_motivēt

0,333333

Nodes\\E_T_sertif

Nodes\\E_Z_plānošana

0,333333

Nodes\\E_T_sertif

Nodes\\E_P_izvērtēšana

0,333333

Nodes\\E_T_sertif

Nodes\\E_ZP_integr

0,333333

Nodes\\E_T_Alīm_motiv

Nodes\\E_Z_organizēšana

0,333333

Nodes\\E_saturs_A_sp.pieredze

Nodes\\E_Z_organizēšana

0,333333

Nodes\\E_T_PKv

Nodes\\E_Z_organizēšana

0,333333

Nodes\\E_A_sp.pieredze (Nodes)

Nodes\\E_Z_organizēšana

0,333333

Nodes\\E_Sem_pa_sp.v

Nodes\\E_Z_organizēšana

0,333333

Nodes\\E_saturs_inov

Nodes\\E_Z_organizēšana

0,333333

Nodes\\E_Z_organizēšana

Nodes\\E_saturs_plānošana

0,25

Nodes\\E_Z_organizēšana

Nodes\\E_saturs_vadīšana

0,25

Nodes\\E_Z_organizēšana

Nodes\\E_P_motivēt

0,25

Nodes\\E_Z_plānošana

Nodes\\E_org_paLimeņiem

0

Nodes\\E_Z_plānošana

Nodes\\E_saturs_organizēšana

0

Nodes\\E_Z_plānošana

Nodes\\E_saturs_izvērtēšana

0

Nodes\\E_Z_plānošana

Nodes\\E_P_sadarbība

0

Nodes\\E_P_vadīšanā

Nodes\\E_org_paLimeņiem

0

Nodes\\E_P_vadīšanā

Nodes\\E_saturs_organizēšana

0

Nodes\\E_P_vadīšanā

Nodes\\E_saturs_izvērtēšana

0

Nodes\\E_P_vadīšanā

Nodes\\E_P_motivēt

0

Nodes\\E_P_vadīšanā

Nodes\\E_P_sadarbība

0

Nodes\\E_P_izvērtēšana

Nodes\\E_org_paLimeņiem

0

Nodes\\E_P_izvērtēšana

Nodes\\E_saturs_organizēšana

0

Nodes\\E_P_izvērtēšana

Nodes\\E_saturs_izvērtēšana

0

Nodes\\E_P_izvērtēšana

Nodes\\E_P_sadarbība

0

Nodes\\E_konstr_M_vide

Nodes\\E_org_paLimeņiem

0

Nodes\\E_konstr_M_vide

Nodes\\E_saturs_organizēšana

0

Nodes\\E_konstr_M_vide

Nodes\\E_saturs_izvērtēšana

0

Nodes\\E_konstr_M_vide

Nodes\\E_P_motivēt

0

Nodes\\E_konstr_M_vide

Nodes\\E_P_sadarbība

0

Nodes\\E_AV_motivācija

Nodes\\E_org_paLimeņiem

0

Nodes\\E_AV_motivācija

Nodes\\E_saturs_organizēšana

0

Nodes\\E_AV_motivācija

Nodes\\E_saturs_izvērtēšana

0

Nodes\\E_AV_motivācija

Nodes\\E_P_motivēt

0
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Node A

Node B

Jaccard's coefficient

Nodes\\E_AV_motivācija

Nodes\\E_P_sadarbība

0

Nodes\\E_AV_vajadzība

Nodes\\E_org_paLimeņiem

0

Nodes\\E_AV_vajadzība

Nodes\\E_saturs_organizēšana

0

Nodes\\E_AV_vajadzība

Nodes\\E_saturs_izvērtēšana

0

Nodes\\E_AV_vajadzība

Nodes\\E_P_motivēt

0

Nodes\\E_AV_vajadzība

Nodes\\E_P_sadarbība

0

Nodes\\E_Z_organizēšana

Nodes\\E_org_paLimeņiem

0

Nodes\\E_Z_organizēšana

Nodes\\E_saturs_organizēšana

0

Nodes\\E_Z_organizēšana

Nodes\\E_saturs_izvērtēšana

0

Nodes\\E_Z_organizēšana

Nodes\\E_P_sadarbība

0

Nodes\\E_P_organizēšana

Nodes\\E_org_paLimeņiem

0

Nodes\\E_P_organizēšana

Nodes\\E_saturs_organizēšana

0
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