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Jozefs Helds, Tībingenes universitātes profesors 

Lekcija: Kā mācās gados jauni pieaugušie: Kas viņiem 

svarīgs un  kas no tā jāņem vērā  pieaugušo izglītībā?  

Sava priekšlasījuma pirmajā daļā es aplūkošu subjektivitātes izmaiņas, kas raksturīgas 

gados jauniem cilvēkiem sabiedrības pārmaiņu kontekstā. Tā kā es jau ilgāku laiku sadarbojos 

ar Latvijas universitāti Rīgā, es centīšos pievērsties arī sabiedrības izmaiņām Latvijā un to 

sekām uz subjektu. Otrajā daļā es izgaismošu konsekvences, kas iespaido gados jaunus 

pieaugušo mācīšanos un tātad arī pieaugušo izglītību vispār. Noslēgumā tiks parādīta 

mācīšanās un pieaugušo izglītības saistība un apskatīta apjomīgā Vācijas programma 

„Reģioni, kas mācās”.  

 Trīs lielas pētījuma programmas, kurās es lielā mērā esmu bijis un vēl joprojām esmu 

iesaistīts, ir: 

 Projekts „Starpnacionālā mācīšanās”. Kopš 80.g. beigām Eiropas pētniecības 

konsorcijs manā vadībā realizēja projektu „Internacionālā mācīšanās”, kurā piedalījās 

pētnieku grupas no piecām valstīm. Latvijas pētniekus vadīja profesores Ausma Špona 

un Irina Maslo. Notika intensīva pētnieciskā darbība, kas vainagojās ar virkni 

publicētu grāmatu (J. Held, Leiprecht, R., Riegel, C., 1997; J. Held, Svob, M., 1998; 

R. Leiprecht, Riegel, Held, & Wiemeyer, 2006; R. H. Leiprecht, 1995), to starpā arī 

Ilzes Plaudes grāmatu (Plaude, 1999). 

 Projekts „Kas svarīgs gados jauniem nodarbinātajiem pakalpojumu sektorā?” līdz 

2011.g. pētīja nodarbināto jauniešu subjektivitātes izmaiņas 3  gadu posmā (vgl. J. 

Held et al., 2011). Tika veikti kvalitatīvie un kvantitatīvie pētījumi, kas ļāva izdarīt 
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būtiskus secinājumus par situāciju Vācijā. 

 Evaluācijas projekts Bādenes-Virtembergas federālās zemes fonda programmā 

„Patīkamā dažādība – 60 vietas integrācijai” tiks pabeigts 2015.g., pagaidām pieejami 

tikai pirmie rezultāti par to, kā attīstās reģioni, kas mācās. 

1. Gados jaunu pieaugušo subjektīvie priekšstati sabiedrības 

pārmaiņu kontekstā 

1.1 Jaunas sievietes Latvijā pirms atmodas – 1985. gads 

  Projekta „Internacionālā mācīšanās“ ietvaros Dr. Ilze Plaude veica pētījumu, kas cita 

starpā aplūkoja jaunu sieviešu situāciju un nostāju pirms pārmaiņām. Latviešu režisors Juris 

Podnieks 1985.g. intervēja jaunas sievietes, kuras atradās pārejas posmā starp skolas beigšanu 

un profesionālo gaitu uzsākšanu. Filmas fragmentos viņš dokumentējis jaunu sieviešu 

subjektīvo attieksmi laikā pirms Atmodas sākšanās.  Kas tad ir raksturīgs šīm jaunajām 

sievietēm 1985.gadā, vēl pirms atmodas? Pirmkārt kļuva skaidrs, ka vissvarīgākā nākotnes 

perspektīva bija savas ģimenes nodibināšana. Jauno sieviešu vērtīborientācijā izteikti 

iezīmējās kultūras un ekoloģijas aspekts, tas ir, priekšplānā nebija materiālās, bet gan 

nemateriālās vērtības ar politisku nozīmību. 

 Individuālisms gandrīz nebija novērojams, toties ļoti izteikta bija orientācija uz 

kopienu, vienotību. Centrā atradās cilvēciskās attiecības. Kāda jauna sieviete izteicās tā: „Es 

gribētu, lai mani kaut kur gaida, lai es kādam būtu vajadzīga” (Plaude 1999: 231). Protams, 

arī toreiz jaunās sievietes nodarbināja profesijas un darba vietas izvēle. Profesija toreiz 

nozīmēja savu interešu piepildījumu, profesijas izvēle nevadījās pēc materiāliem 

apsvērumiem, tā drīzāk bija „jūsmošana, idealizēšana”  (231). 

 Ir skaidrs, ka toreiz dominēja orientācija uz kolektīvajām vērtībām, tā bija diezgan 

konvencionāla,  neatsakoties arī no zināmiem politiskiem akcentiem. Skaidri iezīmējas 

izteikumu attiecināšana uz latviešu kopienu, jo tas toreiz bija svarīgi saistībā ar Latvijas 

neatkarības kustību. 

 

1.2   Gados jaunu pieaugušo subjektīvie priekšstati: Latvija, 1995.gads 

10 gadus vēlāk paveras pavisam cita aina. Ilze Plaude 1995. gadā atkal intervēja 

jaunas sievietes, kas, tāpat kā Podnieka filmā, atradās pārejas posmā pirms darba dzīves 



3 

uzsākšanas. Ļoti uzskatāmi iezīmējas atšķirības starp  1985. un 1995. gadu. Tagad jaunās 

sievietes bija daudz pašpārliecinātākas un viņām bija pragmatiska attieksme pret savu nākotni. 

Kolektīvisma elements bija pazudis un dominēja individuālisms. Kāda jauna sieviete izteicās 

šādi: „tagad mani daudz vairāk interesē mana personīgā dzīve“. Mēs to nosaucām par 

„iekavēto individualizēšanos“. Arī idealizējošais jūsmīgums bija pazudis un dominēja 

orientācija uz ekonomiku kā iespējamo subjektīvās pašrealizācijas telpu (245). Jaunās 

sievietes daudz vairāk interesējās par panākumiem, savām iespējām un drošību. Atbildēs uz 

jautājumu, par ko viņas gribētu kļūt, arvien biežāk bija dzirdams vārds „bizness“. Politiskums, 

kas bija vērsts uz latviešu kultūru un ekoloģiju, vairs gandrīz nebija novērojams. Tā vietā 

drīzāk dominēja fatāla pasīva politiskā nostāja, kas vadījās pēc sabiedrības viedokļa. 

 1985. un 1995.gada salīdzinājums parādīja, ka jauniešu subjektivitāte  mainās kopā ar 

sabiedrību; gados jauni pieaugušie tātad nepaliek visu laiku tādi paši, bet gan meklē savas 

atbildes uz sabiedrisko situāciju un tādējādi mainās paši. Tā piemēram, individuālā 

orientēšanās uz panākumiem, iespējām un drošību jaunajām sievietēm bija kļuvusi par 

funkciju. 

Tas gan nenozīmē, ka jaunie pieaugušie Latvijā šodien domā tāpat kā 1995.gadā.  Mēs 

pieļaujam, ka pa šo laiku notikusi Latvijas un Vācijas jauno cilvēku pielīdzināšanās. Tāpēc 

tagad es pastāstīšu par kādu citu pētījumu, ko mēs esam veikuši Vācijā, un jūs paši varat 

spriest, vai tā rezultāti ir attiecināmi arī uz Latviju, tātad vai tie atbilst jūsu pieredzei.  

 

1.3 Gados jaunu pieaugušo subjektīvie priekšstati: jaunās vēsmas 2010 

Tībingenes pētnieku grupa manā vadībā veica pētījumu jaunu strādājošo vidū, kas ir 

25-35 gadus veci un nodarbināti pakalpojumu sniegšanas sektorā. Mūsu jautājums bija, kas 

uztrauc šos jaunos cilvēkus? Pētniecības darbu mudināja uzsākt ne tikai arodbiedrībās 

novērotais, ka tieši 25-35 gadīgie ir grūti iesaistāmi sabiedriskajā darbā. Parasti uzskata, ka 

iemesls tam ir tas, ka šī vecuma grupa ir lielā mērā noslogota ar ģimenes dibināšanu, bērniem 

un darbu. Tomēr statistika rādīja, ka tikai maza daļa 25-35 gadīgo ir aizņemta ar ģimenes 

veidošanu un bērnu audzināšanu. Tajā pašā laikā lielākā daļa intervēto atzina, ka viņi atrodas 

zem liela „modernizācijas spiediena”.  

Mēs detalizētāk papētījām, kas ir jāsaprot ar šo modernizācijas spiedienu un 

ieraudzījām piecus spiediena sindroma elementus – laika trūkums, psiholoģiskais spiediens, 
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stress darbā, pienākumu robežu izzušana un bailes no nākotnes. Izpētot vairāk kā tūkstoti 

respondentu atbildes, mēs nonācām pie pārsteidzoša secinājuma, ka izjustais spiediens 

kopumā ir mazāks nekā domāts un tas ir ļoti atšķirīgs atsevišķās komponentēs. Visvairāk 

izteikts bija laika spiediens, tam sekoja psiholoģiskais spiediens. No tā cieš vairāk kā puse. 

Mazāk kā trešdaļa cieš no stresa darba vietā un pienākumu neskaidrās robežas, kaut arī tieši 

šīs komponentes atradās sabiedrības diskusiju  priekšplānā. Vismazāk izteiktas ir bailes no 

nākotnes. Atklātās intervijās mēs varējām noskaidrot šīs atšķirības un īpatnības. Izrādījās, ka 

skartajām personām bija iespaids, ka spiediens nenāk no ārpuses, bet rodas viņos pašos. Kāds 

respondents teica: „Tā drīzāk ir tāda personīgā prasība, lai es savu lietu izdaru labi”. Jaunie 

cilvēki tātad atradās problēmas priekšā : viņi gribēja izdarīt vairāk, nekā viņi varēja izdarīt. 

Galvenokārt tieši tāpēc viņi nokļuva lielā laika trūkumā un zem liela psiholoģiskā spiediena. 

Tas ir būtisks iemesls tam, ka prasības, kas viņiem tiek izvirzītas no ārpuses, automātiski tiek 

uzskatītas par stresu. Mēs vēl redzēsim, kā tas ietekmē jaunu prasību veidošanos pieaugušo 

izglītībā.  

 Bija laiki, kas jaunie cilvēki visvairāk interesējās par sava brīvā laika pavadīšanu un 

profesija bija vajadzīga tikai tāpēc, lai to nodrošinātu. Tas ir acīm redzami mainījies. Lai gan 

jaunie cilvēki tiecas pēc sevis realizēšanas brīvajā laikā un darbā, darbs tomēr izvirzījies 

priekšplānā. 90% piekrita, ka viņi jūtas saistīti ar savu darbu, ka tas viņiem sagādā 

gandarījumu un ka viņi augstu vērtē pašnoteikšanās iespējas savā darbā. Pastāv tieša 

nepieciešamība paveikt darbu labi un liela neapmierinātība, ja tas nav iespējams. Darba 

kvalitāte ir ļoti būtiska.  

 Jaunie cilvēki šodien sevi ļoti lielā mērā identificē ar darbu, ko viņi veic, it īpaši tieši 

pakalpojumu sfērā. Ļoti daudz nozīmē tas, cik daudz atzinības viņi saņem savā darbā, kāda ir 

atmosfēra darba vietā un cik lielā mērā viņi ir apmierināti ar savu amatu. Galveno uzsvaru 

jaunieši mūsdienās viennozīmīgi liek uz darbu, nevis brīvo laiku. Kāda darbiniece izteicās tā: 

„Var teikt, ka man nav hobiju (iesmejas)”.  

 Mūsdienu darba pasaulē ļoti izteikti tiek slavināta pilna atdeve darbam un tā patiešām 

daudzās struktūrās kļūst arvien nepieciešamāka. Tā kā darbs mūsu sabiedrībā netiek uzskatīts 

par primāro pašrealizācijas veidu, bet gan par kaut ko no ārpuses uzliktu, runājot par lielo 

identificēšanos ar darbu ir jārunā arī par izskaistinātu realitātes skaidrojumu. To varēja 

secināt, veicot testu, kas parādīja, cik lielā mērā jaunie cilvēki uzskata šo pasauli par taisnīgu. 

Par spīti visapkārt saskatāmajam netaisnīgumam, procentuāli ļoti liels skaits jauniešu 

uzskatīja pasauli par taisnīgu. 
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 Darba vides prasības šodien veicina paaugstinātu orientāciju uz savu Es, ko mūsu 

pētījumi arī apstiprināja. Interesanti, ka tāpēc nepazūd orientācija uz apkārtējiem - jaunieši 

mēģina savienot  abus. Vajadzība pašapliecināties un spēcīga identificēšanās ar darbu ir 

svarīgi priekšnosacījumi, kurus pieaugušo izglītībā ir jāņem vērā. No iepriekš teiktā izriet 

jauna veida attieksme, kāda jaunatnei ir pret mācīšanos.  

 

2. Gados jaunu pieaugušo attieksme pret mācīšanos 

 

Vajadzība pašapliecināties un piedalīties neaprobežojas tikai ar darba vidi, bet tā 

izmaina arī attieksmi pret mācīšanos. Psiholoģijā balstītās mācīšanās teorijas, sākotnēji īstas 

nosacījumu teorijas, kas lielu nozīmi piešķīra balvai un sodam, jau atdevušas savu vietu 

kognitīvajai mācīšanās izpratnei, kurā tiek uzsvērts, cik būtiskas ir individuālas mācīšanās 

stratēģijas un subjektīvā interese. Mācīšanās centrā atrodas mācīšanās subjekts. Runa vairs 

nav par to, kā kādu rosināt mācīties, vai tas, kā kādam kaut ko iemācīt, bet gan tas, kā cilvēks 

pats mēģina mācīties. Centrā pašlaik atrodas uz subjektu orientētā mācīšanās teorija. Šī teorija 

uzskata, ka mācīšanās ir subjektīvi pamatota un mērķtiecīgi apzināta, tas nozīmē, ka 

subjektam ir nepieciešams pamatojums, kāpēc mācīties. Uz mācīšanos motivē aktuālu vai 

iepriekš inscenētu darbību problematizēšana.  

Skatoties no šādas perspektīvas, ir jādistancējas no skolas mācībām, kur skolēnus 

piespiež mācīties un visiem jāmācās viens un tas pats. Skolā pierastais mācīšanās jēdziens tiek 

paplašināts, un iezīmējas tādi jēdzieni kā informālā mācīšanās un (incidentālā jeb nejaušā 

mācīšanās. Tieši pieaugušo izglītībā, kas nav saistīta ar skolu, šis paplašinātais mācīšanās 

jēdziens ir ļoti nozīmīgs. Turklāt būtu jāatšķir mācīšanās kā darbība un mācīšanās kā darbību 

pavadošais aspekts.  Šis jēdzienu atdalījums, ko jau 20.gs.sākumā veica Artūrs Rubinšteins 

Krievijā, šodien jaunajos apstākļos ir īpaši aktuāls. Šajā koncepcijā mācīšanās ir ne tikai īpaša 

darbība ar individuālu mācīšanās stratēģiju, bet ikdienā mēs mācāmies darbojoties. Turklāt 

jāņem vērā, ka mācīšanās ir arī ārēju procesu vērošana un iekšēja līdz-izdzīvošana. Ja to ņem 

vērā, tad pie mācīšanās mūsdienās var pieskaitīt arī jauno mēdiju izmantošanu. Tātad tad, kad 

mēs ikdienā kaut no redzam vai darām, mēs kaut ko arī iemācāmies praktiski.  

 Mācīšanās, arī pieaugušo izglītībā, ne vienmēr ir brīvprātīga, tā var būt arī kādas 

prasības vienkārša izpildīšana. Tāpēc pēc subjektorientētās mācīšanās teorijas uzskatiem ir 
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svarīgi izšķirt defensīvo un ekspansīvo mācīšanos. Ja mēs mācāmies tiešām tikai savas 

individuālā intereses vadīti, un to neesam tikai iedomājušies, lai sevi mierinātu, mēs 

mācāmies ekspansīvi.  

Dzīvē ir situācijas, kad mēs kaut ko iemācāmies un tas izmaina mūsu dzīvi. Tādus 

procesus sauc par fundamentālo mācīšanos atšķirībā no relatīvās mācīšanās. Relatīvā 

mācīšanās nozīmē iegūt orientierus, fundamentālā mācīšanās ir pārorientēšanās.  

Tiek daudz diskutēts par to, kādas mācību formas pašnoteiktajai mācīšanās ir 

vispiemērotākās. Tiek izdalīta kooperatīvā un participatīvā (iesaistošā) mācīšanās. Šīs abas 

mācīšanās formas šķiet īpaši piemērotas, lai pamatotu mācīšanos no subjekta skatupunkta. 

Kooperatīvā mācīšanās nozīmē, ka es mācos kaut ko kopā ar citiem, participatīvā mācīšanās 

nozīmē, ka es kaut ko iemācos no kāda cita, piedaloties tajā, ko viņš dara, un palīdzot viņam, 

vienlaicīgi atzīstot, ka viņš māk vai zina kaut ko tādu, ko es vēl neprotu. 

Ja mēs šodien pieaugušo izglītībā gribam palīdzēt jauniešiem, mums ir nepieciešama 

mācīšanās teorija, kas atbilst gados jaunu pieaugušo subjektīvajām gaidām.  

 

3. Secinājumi un ieteikumi pieaugušo izglītībai 

Pieaugušo mācīšanās ir brīvāka nekā mācīšanās skolā. Pieaugušo izglītība sniedz 

piedāvājumu, ko var pieņemt un var arī nepieņemt. „Pieaugušo izglītības galvenais uzdevums 

ir, ierosināt un atbalstīt pieaugušo mācīšanās procesu“ (Faulstich & Zeuner, 2010: 18; 27). 

Svarīgi ir sabalansēt mācību piedāvājumu ar apmācāmo interesēm, tas ir, vispirms 

jānoskaidro, vai piedāvājums apmācāmos interesē. 

Vācu valodā ir divi atšķirīgi vārdi „izglītība” un „mācīšanās”. Mācīšanās mūža garumā 

izsaka to, ka rodas arvien jaunas prasības, kuras var apmierināt mācoties. Bieži tā var būt tikai 

noteikta satura iemācīšanās no galvas, bet tam nav būtiskas nozīmes personības attīstībā. 

Izglītība turpretī nav pielietojamu kompetenču iegūšana, bet gan visaptveroša personības 

attīstība. Izglītības procesi ir „pašattīstības un pasaules izzināšanas paralēlie procesi”, to 

„priekšnosacījums ir inter-subjektīvā atzīšana„ (Stojanov, 2006).  Šī subjekta izglītības forma  

atbilst subjektorientētās mācīšanās jēdzienam, par kuru es runāju pirms tam. Tātad mācīšanās 

ne vienmēr ir izglītība, bet izglītība gan vienmēr nozīmē mācīšanos. 

 Izglītība ir centrēta uz orientēšanos pasaulē, un tieši tas šodien kļūst īpaši svarīgi, jo 
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šajā jaunās „nepārskatāmības” (Hābermāss) laikmetā  sabiedrībā notiek straujas izmaiņas un 

pieaug procesu kompleksivitāte. Izglītībai ir jānodrošina orientēšanās brīdī, kad cilvēkam ir 

jāpārvar jaunā pieredze, ka „viņa līdz šim par neapšaubāmiem uzskatītie dzīves principi un 

pastāvošās normatīvās koordinātas ir zaudējušas pamatu zem kājām”  (Faulstich, 2013: 213). 

Izglītība nenozīmē tikai dot orientāciju, bet arī pavērt nākotnes izredzes, tas ir, nojaust, 

atrast perspektīvas un iespējas. Tas viss attiecas ne tikai uz kādu noteiktu vecumu, kā 

piemēram, jauniem pieaugušajiem, bet runa ir par visām vecuma grupām un līdz ar to arī 

mūžizglītību. Mūžmācīšanās koncepts ir saistīts ar attīstības psiholoģijas konceptu, proti, ar 

attīstību mūža garumā. Kamēr mēs visu mūžu mācāmies, mēs arī visu mūžu arī attīstāmies, 

vai vismaz mums tiek dota tāda iespēja.   

 

4. Mācīšanās kontekstā: Reģioni, kas mācās 

Vācijā tiek radītas arvien jaunas lielas programmas, ar kuru palīdzību tiek veicināti 

atsevišķi izglītības projekti par kādu tēmu. Pēdējā laikā pazīstamākā ir Vācijas Izglītības un 

pētniecības ministrijas programma „Reģioni, kas mācās – tīklošanās atbalsts”. Šajā 

programmā kopš 2000.g. ir atbalstīti projekti 76 Vācijas reģionos (vgl. Nuissl, Dobischat, 

Hagen, & Tippelt, 2006). Sākotnējais nodoms bija komunālā līmenī atbalstīt tīklošanos 

izglītības sektorā. Daudzos reģionos pastāvēja dažādas izglītības programmas, kas savstarpēji 

nebija koordinētas un kuras nebija pakārtotas kādai vienotai koncepcijai. Šo problēmu 

risināšanai tika radīta programma „Reģioni, kas mācās”. Plānošanas posmā veselu gadu tika 

veikta vajadzību analīze tajos reģionos, kuri gribēja pieteikties atbalstam. Programmā tika 

definēti 5 galvenie inovāciju veidi: Izglītības konsultatīvās aģentūras, mācību centri, pārejas 

menedžments, izglītība un tālākizglītība uzņēmumos, kā arī pašvaldību sadarbība. Četru gadu 

garumā tika izstrādātas atsevišķo projektu vadlīnijas un tas notika zinātniskā pavadībā, veicot 

evaluāciju. Programmas beigās tika pētīts, cik lielā mērā šos projektus varētu pārnest arī uz 

citiem reģioniem. Svarīgi bija atrast precīzus risinājumus katrā reģionā un galvenokārt 

nodrošināt piekļuvi darba tirgum ar mūžmācīšanās palīdzību.  

Šī mērķa īstenošanai bija nepieciešams iesaistīt un sasaistīt/ savienot vienā tīklā visus 

nozīmīgākos reģiona spēlētājus. Projektiem reģionos vajadzēja piekopt noteiktu kompromisu 

rašanas un iesaistīšanās kultūru, tomēr vienlaicīgi tos koordinēja viens centrs. To sauca par 

„regional governance“.  
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 Projekta īstenošanas gaitā svarīgi bija ne tikai satīklot jau esošos piedāvājumus 

izglītības sektorā, bet vienlaicīgi tika arī noskaidrots, kādas izglītības komponentes katrā 

reģionā trūkst, lai tās tika tur ieviestu. Programmas galvenā jēga ir reģiona, tīkla un mācīšanās  

savienošana. Runa nebija tikai par to, ka ir jāsavieno vienā tīklā jau esošie vai no jauna 

radāmie izglītības piedāvājumi, bet arī par to, ka jāsekmē nozīmīgāko reģiona spēlētāju 

sadarbība, tātad bija jārada saikne starp uzņēmumiem, pārvaldes institūcijām, kultūras 

iestādēm un biedrībām reģionālā līmenī.  Tas ir tas, ko saprot, kad runā par „reģioniem, kas 

mācās”.  

Tāpēc kopējās programmas mērķis ir paaugstināt iedzīvotāju līdzdalību izglītībā, lai 

tādējādi izlīdzinātu nevienlīdzīgās dalības iespējas izglītībā un nodarbinātībā. Tam ir 

nepieciešams uz lietotāju orientēts, caurskatāms izglītības piedāvājums, kā arī paaugstināta tā 

kvalitāte un pielietojamība. Kopumā programmas mērķis ir radīt reģionā jaunu mācīšanās 

kultūru. Tai vajadzētu radīt paaugstinātas atbildības izglītības politiku reģionā.  

Tik daudz par VFR lielākās izglītības programmas augstajiem mērķiem un 

iespaidojošo koncepciju. Tā kā Tībingenes pētnieku grupa pati pašlaik evaluē apjomīgu 

integrācijas programmu ar nosaukumu „Patīkamā daudzveidība -  60 vietas integrācijai”, mēs 

zinām, kādas ir šo lielprojektu praktiskās problēmas.   Bādenes-Virtembergas federālā zeme 

par godu savai 60 gadu pastāvēšanas jubilejai  atbalstīja 60 integrācijas projektus, kuriem 

kopumā vajadzētu uzlabot ieceļotāju integrēšanos. Tā kā mēs šajā projektā piedalījāmies kā 

zinātniskie konsultanti, mēs ātri vien secinājām, ka uzstādījums – atbalstīt ieceļojušo personu 

vajadzības pēc izglītības  - ir grūti realizējums, ja šie projektu pieteikumi lielākā mērā 

orientējas uz panākumiem, ko tiem sola finansiālais atbalsts, bet mazāk uz to, kādas ir 

mērķauditorijas intereses.  Daudzos gadījumos līdzīgi kā programmā ‘” Reģioni, kas mācās” 

uzbāzīgi tiek uzsvērts, ka pieaugušajiem ir jāmācās. Arī pieprasījums tiek pārspīlēts , tas 

nozīmē, ka vairs nav iespējams saprast, cik lielā mērā piedāvājumi tiešām atbilst reālajam 

pieprasījumam. Ar visiem līdzekļiem tiek mēģināts piesaistīt mērķgrupas radītajās izglītības 

programmās. Īstermiņā tas ir iespējams, bet paliek jautājums, cik ilgtspējīgas ir šādas 

programmas, tas ir, vai tās atstās efektu uz reģiona mācīšanās kultūru arī tad, kad projekta 

līdzekļi būs izsmelti. Vienmēr pastāv risks, ka reģions mācās tikai tik ilgi, kamēr programma 

to finansiāli atbalsta.  

Bet veicot evaluāciju, mēs pieredzējām, ka projekta pieteikumā tiek iesaistīti arī jau 

darbojošies  projekti reģionā, kuri īstenošanas gaitā tiek sasaistīti kopā, un pateicoties 

finansiālajam atbalstam, tiek kvalificēti. Rezultātā tādējādi tiek radīts piemērs turpmākajām 
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programmām. Katrā gadījumā kā pozitīvais ir jāuzsver tas, ka šādas programmas rosina 

diskusijas par izglītības piedāvājumu noteiktā reģionā un līdz ar to ļauj attīstīties jaunām 

idejām.  

Es precīzi nepārzinu situāciju Latvijā, bet es esmu dzirdējis, ka jo īpaši laukos 

cilvēkiem trūkst izglītošanās iespējas. Jautājums ir, vai skolās nevajadzētu atvērt pieaugušo 

izglītības centrus, nevis tās slēgt, neko neradot vietā. Katrā gadījumā man liekas noderīgi 

domāt par mācīšanos reģionos un reģioniem, kas mācās, arī šajā sakarībā.  
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