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LAIPNI LŪDZAM! 

 

Laipni lūdzam “SPE. C.H.A.L.E.  Rokasgrāmata” - tā ir rokasgrāmata, kas ļaus soli 
pa solim īstenot jūsu izglītojošo aktivitāti. 

Te atrodams viss, kas jums jāzina, lai eksperimentētu un īstenotu savu mācību 
programmu pieaugušajiem.  

Šis instrumentu kopums, pirmkārt, ir paredzēts pieaugušajiem cilvēkiem, 
treneriem, pedagogiem, e-mācību praktiķiem, ikvienam, kurš strādā, apmācot 
pieaugušos cilvēkus ar specifiskām vajadzībām vai grūtībām.  

Otrkārt, tas ir paredzēts ieinteresētajām personām un plašākai sabiedrībai, 
teritorijām un cilvēkiem, kurus interesē pieaugušo izglītība saistībā ar kultūras 
mantojuma veicināšanu un pievilcīgu dzīves vidi. 

Īpaši jāpiemin visas lekcijas, pasniedzēji un eksperti, kas palīdzēja un/vai 
atbalsta Erasmus+ SPE.C.H.A.L.E. projekta realizāciju.  

Turklāt šis instrumentu kopums nekad nebūtu bijis iespējams bez 
SPE.C.H.A.L.E. izglītojamo pieredzes un līdzdalības. Paldies mūsu 
"SPECIĀLISTIEM"! 

Īpašs paldies projekta dalīborganizācijām, kas pārskatīja rīkkopu, sniedzot 
atsauksmes un ieteikumus, kas prasīja laiku un pūles, lai to pārbaudītu savā 
vietējā kontekstā un realitātē.  

Jo īpaši pateicamies: Clara Lourenço, Lienīte Priedāja-Klepere, Ilze Grīnfelde, 
Ives Vodanović Lukić, Francesco Cozzolino, Elena Cerutti, Christelle Aunac. 

Visbeidzot pateicamies Eiropas Komisijai un Portugāles "Erasmus+" valsts 
aģentūrai par to finansiālo ieguldījumu un atbalstu. 

 

Un tagad - sāksim... 

Gabriella Bigatti 
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Ar SPE.C.H.A.L.E. pilotkursu saistītās rīkkopas konteksts 

 

“Kultūras mantojuma un dzīvesvides izglītība - SPE.C.H.A.L.E” projektu 
līdzfinansē programma “Erasmus+ 2014–2020” un tas ir iekļauts 2. 
pamatdarbībā “Stratēģiskās partnerības” un pieaugušo izglītības kontekstā. 

Tas ir saistīts ar “Erasmus+” KA2 prioritātēm: 
− veicināt augstas kvalitātes mācību iespējas, 
− attīstīt pieaugušo un pieaugušo izglītotāju kompetences, 
− uzlabot digitālo integrāciju mācībās, mācīšanā, apmācībā un darbā 

dažādos līmeņos, 
− ieviest apmācības rīkus pieaugušajiem, kas mācās, un piesaistīt 

dalībniekus ar zemām prasmēm un bezdarbniekus, tostarp migrantus, 
− palielināt pieaugušo kompetences, lai labāk apkopotu iespējas, ko līdz 

2018. gadam sniedz Eiropas Kultūras mantojuma gads, “Eiropa 2020” 
izaicinājumi un izrietošā ES politika. 

SPE.C.H.A.L.E. konsorcijs pulcē 7 partnerus no 5 valstīm: Portugāles, Itālijas, 
Latvijas, Horvātijas un Francijas, un to veido valsts un privātas struktūras un 
bezpeļņas organizācijas: 

PORTUGĀLE 
1 - Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura (ADC Moura) 
2 - AssociaçãoTransfronteiriça de Municípios do Lago Alqueva 

ITĀLIJA 
3 - Le Terre dei Savoia association 
4 - eConsulenza Agency 

LATVIJA 
5 - Vidzemes plānošanas reģions 

HORVĀTIJA 
6 – IZTZG Tūrisma institūts 

FRANCIJA 
7 – UESS Université Européenne des Saveurs et Senteurs. 

Turklāt projekts paredz atbalstu no asociētajiem partneriem: Vidzemes 
augstskola (LV), Dark Sky Alqueva Association (PT), Fondazione Artea (IT), Polo 
Museale del Piemonte - Castello di Racconigi (IT). 

Projekta metodoloģija sastāv no trim posmiem, ko uzrauga, izmantojot 
nepārtrauktu uzraudzības un novērtēšanas darbību. Katra posma rezultātā ir 
panākts intelektuālais rezultāts (I.O.) un tas ir sadalīts apakšdarbībās. Projekta 
mērķis ir izstrādāt 3 intelektuālos rezultātus ar apmācību iespējām pieaugušo 
izglītības programmā “Kultūras mantojuma un dzīvesvides izglītība”, kas 
pieejami projekta finansējuma saņēmējiem un galvenajiem kultūras 
mantojuma dalībniekiem. 

Projekts sākās 2018. gada 1. septembrī, sākotnēji plānots, ka tas ilgs 36 
mēnešus, tā noslēgums tika pārcelts uz 2021. gada 31. decembri (40 mēneši).  

Projekts ir uzsākts Eiropas Kultūras mantojuma gada (2018) kontekstā, un tā 
prioritātes ir rosināt izpratnes veicināšanu par Eiropas kultūras mantojuma 
nozīmi, izmantojot izglītību, neformālo un ikdienējo mācīšanos. 

Kā norāda Eiropas Komisija, "kultūru augstu vērtē gan iedzīvotāji, gan 
apmeklētāji visos Eiropas reģionos un pilsētās. Kultūras mantojums ir būtisks 
viņu tēla un identitātes elements. Kultūras tūrisms veido 40 % no visām tūrisma 
aktivitātēm Eiropā. Kultūras mantojumam ir izšķiroša nozīme iekļaujošas un 
ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, un tas var palīdzēt atdzīvināt pilsētas un 
reģionus. Eiropas Savienība (ES) sadarbojas ar pilsētām un reģioniem, lai 
sniegtu finansiālu atbalstu kultūrai, veicinātu izpratni par kultūras un kultūras 
mantojuma potenciālu un izstrādātu integrētas stratēģijas, izmantojot vairākus 
instrumentus." (avots: Eiropas Komisija, "Kultūras mantojums reģionālajā politikā", 

https://ec.europa.eu/culture/cultural-heritage/cultural-heritage-eu-policies/cultural-

heritage-regional-policy ). 

Projekts veicina "Eiropas kultūras mantojuma sociālo un izglītojošo vērtību, tā 
ieguldījumu darbavietu radīšanā, ekonomikas izaugsmē un sociālajā kohēzijā 
Eiropas kultūras mantojuma 2018. gada programmas "Erasmus+" prioritātes 
kontekstā. 
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Ir plānotas jaunas līdzdalības un starpkultūru pieejas mantojumam, kā arī 
izglītības iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu, iesaistot 
pieaugušos. 

SPE.C.H.A.L.E., "Erasmus+" 2014.-2020. gada programmas "2. 
PAMATDARBĪBAS: Sadarbība inovāciju radīšanai un labās prakses apmaiņai" 
(avots:   ERASMUS+ programmas ceļvedis, 2017. gada oktobra versija) ir 
saskaņā ar Pieaugušo izglītības prioritāti "Uzlabot un paplašināt kvalitatīvu 
mācību iespēju piedāvājumu, kas pielāgots atsevišķu nekvalificētu vai 
mazkvalificētu pieaugušo vajadzībām, lai viņi uzlabotu savu rakstpratību, 
rēķināšanas un digitālās prasmes, pamatprasmes un/vai virzītos uz augstāku 
kvalifikāciju, tostarp apstiprinot neformālās un ikdienējās mācībās iegūtās 
prasmes, vai virzītos uz augstāku kvalifikāciju".  

SPE.C.H.A.L.E. programma tika iecerēta, pateicoties "Eiropas pieaugušo 
izglītības programmai (EAAL)", kas noteica Eiropas sadarbības mērķi pieaugušo 
izglītības politikas jomā laikposmam līdz 2020. gadam (Padome to pieņēma 
2011. gada novembrī).  Tajā Padome atzīst, ka visiem pieaugušajiem ir regulāri 
jāuzlabo savas personīgās un profesionālās prasmes un kompetences, taču 
pieaugušo izglītība ir vājākais posms valsts mūžizglītības sistēmās. Pieaugušo 
līdzdalība mācībās joprojām ir zema. Lai izveidotu efektīvu pieaugušo izglītības 
nozari, ir jādara vairāk.   

Starp EAAL programmā paredzētajiem jautājumiem, kas jārisina, ES min: 
iespēju palielināšana visiem pieaugušajiem piekļūt elastīgai un kvalitatīvai 
izglītībai jebkurā dzīves posmā; jaunu pieeju izstrāde pieaugušo izglītībai, 
koncentrējoties uz mācību rezultātiem; izpratnes veicināšana par to, ka 
mācīšanās ir īstenojama visu mūžu; efektīvu mūžizglītības sistēmu un 
neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanas sistēmu izstrāde. 

Turklāt projekts atbilst stratēģijā "Eiropa 2020" iekļautajām norādēm attiecībā 
uz izglītību ("palielināt to Eiropas iedzīvotāju skaitu, kuriem ir augstākā izglītība, 
veicināt inovācijas, prasmes un uzņēmumu konkurētspēju, samazinot 
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un līdz ar to bezdarbu, nabadzību un 

nevienlīdzību"), un tajā uzsvērti galvenie Eiropas Savienības uzdevumi 
pieaugušo izglītības un apmācības jomā.  

Trīs posmi un ar tiem saistītie intelektuālie rezultāti ir šādi:  
o Fāzes/1. intelektuālais rezultāts - esošo iniciatīvu kartēšana, aptauja, 

apmācību vajadzību analīze pieaugušo izglītības jomā; 
o Fāzes/2. intelektuālais rezultāts - Pieaugušo apmācības par kultūras 

mantojumu un pievilcīgu dzīves vidi moduļi un resursi (e-kurss); 
o Fāzes/3. intelektuālais rezultāts - modelis un ieteikumi atbalsta mācību 

programmai, tostarp modelēšana, izglītojamo profila atpazīšana un 
apstiprināšana. 

Pilotprojekta e-kursa labuma guvēji: pieaugušie izglītojamie, pieaugušie ar 
zemām prasmēm, mazkvalificēti pieaugušie, pieaugušie bezdarbnieki, tostarp 
migranti, pieaugušie, kuriem nepieciešamas jaunas mācību iespējas, 
nelabvēlīgākā situācijā esoši izglītojamie.  

 

SPE.C.H.A.L.E. esošās neformālās izglītības salīdzinošā analīze, 
pieaugušo neformālās izglītības pasākumi kultūras un dabas 
mantojuma veicināšanai 

Projekta pirmā fāze (I.O.1 Esošo iniciatīvu kartēšana, aptauja un apmācību 
vajadzību analīze pieaugušo izglītības jomā) tika pabeigta 2019. gada jūnijā, 
iegūstot gala rezultātu: "Intelektuālais rezultāts IO.1 Salīdzinošā analīze". 
Projektā iesaistītās organizācijas veica salīdzinošu analīzi par esošajām 
neformālās izglītības un pieaugušo neformālās izglītības aktivitātēm vietējā un 
reģionālā līmenī, kas saistītas ar kultūras un dabas mantojuma kā vietējās, 
reģionālās un valsts attīstības resursa veicināšanu Horvātijā, Itālijā, Latvijā, 
Portugālē, Francijā. Analīzi koordinēja Vidzemes plānošanas reģions, un to 
izstrādāja visi partneri, izmantojot padziļinātas izpētes metodi. 
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I.O.1 salīdzinošā analīze bija neformālās un ikdienas pieaugušo izglītības 
pētījums, kas tika veikts projekta partnervalstīs (Horvātijā, Itālijā, Latvijā, 
Portugālē, Francijā) ar konkrētu mērķi apzināt kompetences, kas 
nepieciešamas pieaugušajiem, kuri piedalās kultūras mantojuma izglītībā, 
saistībā ar vietējo iniciatīvu veicināšanu. 

Vispārējais mērķis saskaņā ar projekta pieteikumu bija salīdzinošā analīze par 
esošajām un nepieciešamajām apmācību iespējām SPE.C.H.A.L.E. mērķa 
grupām (pieaugušajiem kopumā, pieaugušo izglītotājiem, pieaugušajiem ar 
īpašām vajadzībām, koordinatoriem) kultūras un dabas mantojuma (materiālā 
un nemateriālā), tūrisma, vietējās attīstības, vides, ekotūrisma, pievilcīgas 
dzīves vides iniciatīvu jomā, lai mainītu domāšanas veidu, tostarp veicinātu 
inovatīvu kompetenču modeļus, labas prakses sadarbību, galvenās jomas un 
starptautiskās inovāciju tendences projekta partneru valstīs. 

Pētījums tika veikts piecās valstīs saskaņā ar vienotu metodoloģiju, lai 
salīdzinātu iegūtos datus. Pētījuma galvenie uzdevumi bija šādi: 1) Partneru 
valstu zināšanu (esošo apmācību un pasākumu salīdzinošā novērtēšana) un 
iniciatīvu (kultūras (materiālā un nemateriālā) un dabas mantojuma kā resursa 
vietējai, reģionālajai un valsts attīstībai veicināšanai) kartēšana; 2) Esošo 
apmācību veidu (neformālās apmācības un neformālās mācīšanās satura), 
izglītības resursu (iestāžu, mācību programmu, pasniedzēju, iepriekšējās 
mācīšanās apstiprināšanas un atzīšanas iespēju, pielietojamo mācību metožu, 
mācību materiālu) analīze; 3) Pieaugušo, kuri piedalās vietējās iniciatīvās 
kultūras un dabas mantojuma kā resursa vietējai, reģionālajai un valsts 
attīstībai veicināšanai, apmācību vajadzību analīze; 4) Pamatojoties uz 
iegūtajiem datiem, tika veikta salīdzinošā analīze ar mērķi sniegt projekta 
konsorcijam atjauninātu pārskatu par apmācību modeļiem (neformālā izglītība) 
un neformālo mācīšanos kultūras un dabas mantojuma veicināšanas iniciatīvās; 
5) Kompetenču noteikšana jaunas neformālās izglītības mācību programmas 
izstrādei pieaugušajiem, kuri piedalās vietējās iniciatīvās kultūras (materiālā un 
nemateriālā) un dabas mantojuma kā vietējās, reģionālās un valsts attīstības 
resursa veicināšanai. 

Analīzes pamatā bija šāda kompetenču sistēmas matrica: 
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Galvenās pētījuma metodes bija dokumentālā analīze par pieejamajām 
neformālās izglītības programmām izvēlētajā teritorijā; dokumentālā analīze 
par vietējām iniciatīvām (labās prakses piemēriem) kultūras (materiālā un 
nemateriālā) un dabas mantojuma kā resursa vietējai, reģionālajai un 
nacionālajai attīstībai nodošanā; individuālas konsultācijas un fokusa grupas, 
izmantojot formalizētas aptaujas anketas un īpašus organizāciju izveidotos 
paraugus (e-grāmatā "IO.1 Salīdzinošā analīze", kas ir pieejama tiešsaistē 
https://www.spechaleerasmus.eu/ bezmaksas lejupielādei, var apskatīt 
dažāda veida anketas un paraugus). 

Intervijās un fokusa grupās piedalījās: pieaugušie, kuri pašlaik piedalās kultūras 
un dabas mantojuma nodošanā ar vietējo iniciatīvu starpniecību, izglītotāji, 
treneri, pieaugušo izglītības iestāžu pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, 
starpnieki, veicinātāji, kas pašlaik jebkādā veidā piedalās kultūras mantojuma 
apmācībā, tostarp sadarbībā starp dažāda veida iestādēm, pašvaldībām, 
reģioniem, valstīm, uzņēmējdarbības nozarēm. 

“Secinājumi un ieteikumi jaunas moduļu mācību programmas izstrādei 
pieaugušo neformālajai izglītībai kultūras (materiālā un nemateriālā) un 
dabas mantojuma nodošanai”, kas ievietoti e-grāmatā "IO.1 Salīdzinošā 
analīze", apliecina:  

“Projekta mērķis ir nodrošināt mūžizglītības iespējas, pievēršoties 
pieaugušajiem, kas mācās elastīgā ceļā, kurā var iesaistīties dažādos dzīves 
posmos, kā arī veicināt mobilitāti starp dažādām valstīm un nozarēm, lai 
stiprinātu dialogu izglītības jomā saskaņā ar atjaunotajām ES ekonomikas un 
sociālajām prioritātēm. 

Turklāt projekta mērķis ir nodrošināt speciālistus, tūrisma darbiniekus un 
akadēmisko aprindu pārstāvjus ar kompetencēm, kas nepieciešamas jaunu 
eksperimentālu mācību iniciatīvu izveidei. Ņemot vērā šos mērķus un 
testēšanas posma rezultātus, mācību programma tiks izstrādāta tā, lai tā būtu 
starptautiska, starpnozaru, daudznozaru, mērķtiecīga, elastīga, pieejama 
pieaugušajiem, kas mācās neformālā un ikdienējā vidē, un piemērota 
integrēšanai augstākās izglītības iestāžu sistēmā. 

Atsaucoties uz CEDEFOP glosāriju "Izglītības un apmācības kvalitāte" (2015. 
gada februāris), termins "mācību programma" šajā kontekstā tiek lietots, lai 
apzīmētu "darbību uzskaitījumu, kas īstenotas, lai izstrādātu, organizētu un 
plānotu izglītības vai apmācības pasākumu, tostarp mācību mērķu, satura, 
metožu (tostarp novērtēšanas) un resursu definēšanu, kā arī skolotāju un 
pasniedzēju apmācības kārtību". Projekta partneri veica situācijas analīzi, 
balstoties uz Vidzemes plānošanas reģiona izstrādāto vienoto metodoloģiju, 
kuru apsprieda un papildināja visi partneri. Metodoloģija definēja dokumentu 
un ietvēra vienotu tabulas formātu pieejamās informācijas analīzei; noteica 
teksta formatēšanas noteikumus un sadarbības darba grafiku. 

Metodoloģija ietvēra vienotas aptaujas anketas fokusa grupām un 
individuālām formalizētām intervijām, kas pēc tam tika validētas attiecīgajās 
valodās. Situācijas analīzes rezultātā partnervalstīs tika apkopota interesanta 
un praktiska informācija par dabas un kultūras (materiālā un nemateriālā) 
mantojuma pārveidi ilgtspējīgas vietējās attīstības iniciatīvās. Apkopotās 
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informācijas analīze liecina, ka projekta valstīs ir ļoti līdzīgs neformālās un 
ikdienas izglītības piedāvājums gan profesionāļiem, gan ļoti plašam iedzīvotāju 
lokam. Daži partneri (Itālija, Francija u. c.) veica arī daļēju augstākās izglītības 
iestāžu piedāvājuma analīzi. Jāatzīmē, ka, runājot par iedzīvotājiem, vispirms 
uzmanība jāpievērš tiem, kuriem ir vadošā loma vietējā dabas un kultūras 
mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, organizējot ar to saistītus 
pasākumus, plašāku vai mazāk plašu tūrisma pakalpojumu klāstu. 

Dalībnieki un patērētāji (orientēti uz patēriņu) - to loma vietējā kultūras un 
dabas mantojuma saglabāšanā visās valstīs pieaug, un to skaits strauji 
palielinās. Viņi ir tie, kas piedalās neformālajā izglītībā, kas ir neatņemama 
attiecīgo pasākumu sastāvdaļa. Neatkarīgi no tā, vai pasākuma dalībnieki ir 
vietējās kopienas pārstāvji vai ārvalstu tūristi, viņi iegūst jaunas zināšanas, 
pieredzi, prasmes dabas un kultūras mantojuma saglabāšanā un prasmi šīs 
kompetences pielietot. Visi partneri bija vienisprātis, ka neformālajai un 
ikdienas izglītībai jāturpina stiprināt izpratni par vietējā kultūras un dabas 
mantojuma saglabāšanas nozīmi globālajā attīstībā un vietējās dzīves kvalitātē. 

Nav šaubu, ka neformālās izglītības aktivitāšu kontekstā pilsoniskā sabiedrība ir 
arī spogulis, kas demonstrē solidaritāti ar sociāli mazāk aizsargātiem 
iedzīvotājiem (invalīdiem, bezdarbniekiem, mazākumtautību pārstāvjiem, 
daudzbērnu ģimenēm, bijušajiem ieslodzītajiem, cilvēkiem ar zemiem 
ienākumiem vai sliktu veselību, vecāka gadagājuma cilvēkiem utt.). Tas ir tāpēc, 
ka vairums neformālās izglītības pasākumu ir bezmaksas, sniedz pozitīvas 
emocijas to dalībniekiem un veicina līdzdalību vietējā sabiedrībā neatkarīgi no 
sociālā statusa. 

Pamatojoties uz pieaugušo neformālās un ikdienas izglītības situācijas analīzi 
Horvātijā, Francijā, Itālijā, Latvijā, Portugālē, ir noteikta jaunas neformālās 
modulārās pieaugušo izglītības mācību programmas struktūra. 

 

 

Galvenie faktori, kas ietekmēja programmas struktūru, bija šādi: 
o Mērķa grupu izglītošanas vajadzības (vietējo iniciatīvas grupu vadītāji, 

dalībnieki: nevalstisko organizāciju un iestāžu vadītāji, sociāli 
mazaizsargāto grupu pārstāvji, tūrisma veicinātāji), kas vēlas veicināt 
vietējā dabas un kultūras mantojuma ilgtspējīgu saglabāšanu un 
izmantošanu vietējai attīstībai, tostarp uzņēmējdarbības veicināšanai 

o Sasniedzamā kompetences sistēma 
o Esošais neformālās izglītības piedāvājums un neformālās izglītības 

prakse partnervalstīs 
o Partneru iecere ir piedāvāt inovatīvu, pievilcīgu un viegli pieejamu 

apmācību 
o Mācību programma izvēlētajā jomā. 
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Mācību programmas ilgums un moduļi 

Izstrādātā mācību programmas struktūra sastāv no 7 moduļiem, kurus var 
īstenot kopā, grupās vai atsevišķi. 

Ieteicamais mācību programmas apjoms ir 150 stundas, kuru sadalījums pa 
tēmām ir norādīts A pielikuma 15. lpp. Izvēloties moduļus, tēmas un attiecīgās 
kompetences, tika ņemts vērā visu projekta partneru viedoklis. Tika integrēti 
partneru ieteikumi mācību programmas struktūras, tēmu un apakštēmu, kā arī 
apgūstamo kompetenču izstrādē. 

Viedokļu apkopojumi tika veikti ļoti pakāpeniski, sekojot līdzi partneru idejām 
un informācijai. 

 

Dažas iespējas un ieteikumi turpmākai modulārās mācību programmas 
specifikācijai un īstenošanai (150 h) 

Turpmākajā 1. moduļa "Vietējā kultūras un dabas mantojuma vērtēšana" 
izstrādē dalībniekiem jāpievērš uzmanība vērtību jēdzienam kā uzvedības un 
attieksmes principiem starp cilvēku grupām. Balstoties uz labāku izpratni par 
vērtībām, būtu iespējams sākt noteikt vērtības vietējā dabas un kultūras 
mantojuma ilgtspējīgai saglabāšanai. Būtu vēlams noskaidrot, kā tiek saprasta 
kultūras un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana, kā arī problēmas un 
pretrunas, kas šajā sakarā jāpārvar vietējā līmenī. 

2. modulis "Vietējās vietas identitāte un vietas veidošana (galvenā transversālā 
tēma): uzņēmējdarbības inovāciju atslēga" pēc iespējas vairāk jāsaista ar 
praktisku rīcību vietējā līmenī - dabas un vēstures mantojuma apzināšanu, 
pasākumu plānošanu, partnerību veidošanu. Šis modulis ir lieliski saistīts ar 7. 
moduli "Darba organizācija partnerībā un kopienā". Šie moduļi ir savstarpēji 
papildinoši, lai gan tie ir veltīti atsevišķām svarīgām tēmām. Vietējai sadarbībai 
ir liela nozīme vietas identitātes veidošanā, jo tā paplašina investoru loku un 
apvieno resursus. Veidojot vietas identitāti, īpaša uzmanība jāpievērš vietējo 
resursu izpratnei un apzināšanai. Ja ir vēlme programmas īstenošanā iekļaut 
praksi, 2. un 7. moduli var sasaistīt ar 4. moduli "Vietējā mantojuma tūrisma 

pakalpojumu komandas izveide un vadīšana". Abu tēmu integrācija, lai 
palielinātu konkrētas vietas komandas potenciālu, būtu ļoti ieteicama. 

Iespējams, ka turpmākā darbā pie mācību programmas tiks saņemti šādi 
piedāvājumi no partneriem. Tad mācību rezultāti īsākā laikā varētu sasniegt 
vairākus mērķus: izprast vietas identitāti, izprast sadarbību un saliedēt 
komandu turpmākajam darbam. 

3. modulī "Uzņēmējdarbības pamatprasmes un inovācijas" galvenā uzmanība 
jāpievērš izpratnei par darbinieku, brīvprātīgo un partnerinstitūciju motivāciju 
veiksmīgai vadībai. 

4. moduļa "Vietējā mantojuma tūrisma pakalpojumu komandas veidošana un 
vadīšana" apguvei jākoncentrējas uz klientu apkalpošanas profesionalitāti un 
kvalitāti, kas, protams, ir atkarīga no komandas vērtībām un motivācijas. 

Būtu arī vēlams, lai 5. modulis "Mārketings un pārdošana" būtu pēc iespējas 
praktiskāks. Būtu ieteicams izstrādāt mārketinga plānus kopā ar 
izglītojamajiem. Šo plānu izstrādē divi vissvarīgākie aspekti ir cena / cenu 
noteikšana un veicināšana / reklāma. Šī tēma varētu balstīties uz dalībnieku 
labākās pieredzes stāstiem, pieredzes apmaiņu. Būtu vēlams izstrādāt 
atsevišķu PPT prezentāciju par digitālā mārketinga jautājumiem. Pēc 
zīmolvedības plāna izstrādes, kas daļēji būtu praktisks mājas uzdevums, būtu 
labi sniegt individuālas klātienes vai tiešsaistes konsultācijas. Tieši šī moduļa 
apguve varētu ļaut identificēt digitālo prasmju trūkumu, kas būtu jāapsver kopā 
ar dalībniekiem, iespējams, vēlāk, atbilstoši dalībnieku vajadzībām, 
pievēršoties atsevišķai īsai mācību programmai. 

Īpaši lietderīgi būtu 6. moduļa "Komunikācija" apguvē iekļaut praktisku stāstu 
stāstīšanu, lomu spēles. Vēl viena iespēja ir domāt par vietējo dialektu iezīmju 
izmantošanu stāstījumos. 7. moduļa tēma "Darba organizācija partnerībā un 
kopienā" ierosinātās mācību programmas ietvaros nav tik plaša, bet to 
vajadzētu iekļaut kā atsevišķu tēmu. Protams, īsākos kursos to var pakārtot vai 
saistīt ar citu moduli, kā minēts iepriekš. 

 



 

ERASMUS+ SPECHALE ROKASGRĀMATA    |    11 
 

Vispārīgas piezīmes par mācību materiāliem un izmantotajām metodēm 

Partneru nodoms ir izmantot interaktīvas mācību metodes, izdales materiālus 
un PPT, lai turpinātu izstrādāt un īstenot mācību programmu. Svarīga loma būs 
praktiskiem uzdevumiem un darbiem, piemēram, mārketinga plāns konkrētam 
pasākumam vai produktam; praktisks uzdevums vietējai komandai - 
"Komandas ekspedīcija pa vietējiem kultūras un dabas mantojuma resursiem" 
un citi. Jauktā mācīšanās, izmantojot aktīvas un līdzdalības metodes: 
apvienojot tiešsaistes un klātienes pasākumus, piemēram, apmeklējumus, 
seminārus, darba grupas, individuālas konsultācijas un diskusijas. Mācību 
programmas modulārais dizains sniegs iespēju izvēlēties tēmas, kuras apgūt 
dažādos tempos. 

Katrai tēmai ir iespējams izveidot: ievaddokumentu (var būt īss video, PPT 
prezentācija vai PDF formātā), saites uz informāciju, apmācības/apmācības 
iespējas, labā prakse, forums, praktiski uzdevumi, tests). 

Partneri varēs izmantot esošas vai jaunas tiešsaistes mācību platformas 
(Moodle vai kādu citu), kas piedāvā dažādas tiešsaistes mācību un testēšanas 
iespējas. 

Partneru apkopotā informācija ir ļoti visaptveroša un plaša, labi strukturēta. To 
var izmantot mācīšanas un mācīšanās procesā, tostarp mācību materiālu 
(gadījumu izpēte, idejas, paraugprakse utt.) par dabas un kultūras mantojuma 
kā resursa izmantošanu ilgtspējīgai vietējai attīstībai. 

 

Par mācību programmas izmēģinājuma kursu 

Pašlaik mācību programmas darbības jomu varētu sadalīt, kā plānots sākotnējā 
projekta dokumentā. Tas nozīmē, ka 70 mācību stundas visi partneri veiks savā 
valstī, bet 80 mācību stundas tiks īstenotas mobilitātes ietvaros Horvātijā un 
Latvijā. Pēc izmēģinājuma kursa īstenošanas partneri lems par programmas 
pielāgošanu dažādu mērķgrupu vajadzībām un starptautiskai/vietējai 
izmantošanai atbilstoši projekta mērķim un uzdevumiem. 
 

A. pielikums - Shēma "Moduļu, tēmu un kompetenču ietvars jaunas neformālās 
izglītības mācību programmas pieaugušajiem kultūras un dabas mantojuma 
nodošanai izstrādei" (Avoti: "IO.1 Salīdzinošā analīze" e-grāmata) nākamajās 
lappusēs:  
 

 
 

Nr
. 

Mācību programmas moduļi, 
galvenās tēmas, apakštēmas 

Iegūtās kompetences 
 
 

Mācību 
program

mas 
ilgums 

(visi 
viedokļi) 

Mācību 
program

mas 
ilgums 

(potenci
ālais) 

 
 
 
1. 

Vietējā kultūras un dabas 
mantojuma novērtēšana 

● Vietējā mantojuma apskate 
un vērtība. Attieksme pret 
vietējo mantojumu kā 
vietējās kopienas vērtību 
apliecinājumu 

● Informācijas par vietējo 
kultūras un dabas 
mantojumu un tradīcijām 
apzināšana, kartēšana un 
organizēšana 

● Zināšanu papildināšana par 
vietējo mantojumu 

● Vietējā mantojuma 

izmantošana, saglabāšana 

ilgtspējīgā un atbildīgā veidā 

● Izpratne par kultūras un 
dabas mantojuma 
vērtībām un cieņa pret 
tām 

● Spēja atpazīt mantojumu 
vietējās attīstības un 
tūrisma vajadzībām 

● Vietējā mantojuma 
interpretācija un 
saglabāšana 

● Zināšanas par mantojuma 
izmantošanas un 
saglabāšanas plānošanu 

 
 
 
15-50 

 
 
 
12 

 
2. 

Vietējās vietas identitāte un 
vietas veidošana (transversāla 
tēma): uzņēmējdarbības 
inovāciju atslēga 

Vieta kā kultūras 
mijiedarbības notikums - 
mantojuma pievilcības 
novērtēšana vietējiem 
iedzīvotājiem, apmeklētājiem 
un tūristiem 

● Vietas identitāte kā robeža 
starp kontrastiem 

● "Vietas veidošana", ņemot 

● Stratēģiskais 
redzējums par vietējā 
mantojuma 
saglabāšanu un 
interpretāciju vietējā, 
nacionālā un 
starptautiskā 
kontekstā 

● Zināšanas par vietējo 
mantojumu (kultūras, 
dabas mantojumu, 
ieskaitot floru un 
faunu, ģeoloģiju utt.) 

 
50 

 
36 
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vērā telpu, laiku, robežas 
(resursu ierobežojumus), 
sociālpsiholoģiskos 
noskaņojumus, prasmes; 
pakalpojumu un produktu 
klasteru noteikšana 
attiecīgajām auditorijām, 
kas raksturīgas vietas 
identitātei. 

● Mācīšanās/ 
iedvesmas gūšana 
no citiem un jaunu 
ideju attīstīšana. 

Botāniskais, ģeogrāfiskais, 
ģeoloģiskais mantojums; fauna. 

● Orientācija uz attīstību 
● Partnerību veidošana 

● Radošums 

 
 
 
3. 

Uzņēmējdarbības 
pamatprasmes un inovācijas 

● Vīzijas, misijas, stratēģijas 
izstrāde 

● Plānošana, biznesa plāna 
rakstīšana 

● Projektu vadība un 
plānošana 

● Vadība un līderība 
● Finanšu (budžeta) 

pārvaldība 
● Laika vadība 
● Problēmu novēršana un 

risināšana 
● Personāla, partneru un 

darbinieku pieņemšana 
darbā, motivēšana un 
iesaistīšana 

● Inovācijas 

● Pozitīvas uzņēmējdarbības 
domāšanas veidošana 

● Uz mērķi orientēta pieeja 
● Spēja attīstīt 

nelielu uzņēmumu, 
kas saistīts ar 
vietējo mantojumu 

● Zināšanas par sava 
uzņēmuma pārvaldību 
saistībā ar vietējo 
mantojumu 

● Uzņēmējdarbības 
kompetences 

● Vadības un motivācijas 
kompetences 

● Jauninājumu izpratne 
Uzņēmējdarbības ētika 

20 -30 -
50 

18 

 
4. 

Vietējā mantojuma 
tūrisma pakalpojumu 
komandas izveide un 
vadīšana 

● Komandas attīstības cikli 
un to pārvaldība 

● Kultūras un dabas tūrisma 
pakalpojumu komandu 

● Izpratne par dabas un 
kultūras mantojuma 
vērtībām 

● Komandas veidošana un 
vadība 

● Darbinieku motivācija un 
attīstība 

 
 
 

30 

 
 
 

34 

īpatnības 
● Tūristu grupas dinamiska 

attīstība un tās loma 
tūrisma pakalpojumu 
sniegšanā 

● Atraktīvas, interesantas 
animācijas veidošana un 
improvizācija komandā 

● Profesionāla klientu 
apkalpošana kā komandas 
darbs (kā praktisks 
uzdevums vietējai 
komandai - "Komandas 
ekspedīcija pa kultūras un 
dabas mantojuma 
resursiem") 

● Dabas aizsardzība un 
saglabāšana 

Papildus pēc pieprasījuma: 
specifiskas apakštēmas, 
piemēram, amatniecības prakse, 
kulinārija, dārzeņu un garšaugu 
audzēšana 

● Komunikācija komandā 
● Spēja pieņemt kopīgus 

lēmumus un uzņemties 
kopīgu atbildību 

● Rūpes par pakalpojumu 
precizitāti un kvalitāti 

● Orientācija uz klientu - 
viesmīlība 

Mantojuma (kultūras, dabas) 
saglabāšana 

 
5 
 
 

Mārketings un pārdošana 

● Pakalpojumu sniedzēja 
vērtības, misija un vīzija 

● Pakalpojumu sniedzēja 
stratēģija un stratēģiskie 
mērķi 

● Pakalpojumu sniedzēju 
klienti un partneri 

● Tirgus situācija un 
potenciālie tirgus 
segmenti 

● Pārdošanas mērķi un 
uzdevumi 

● Produkts un cena: 
• Produkts: 

dizains 
(īpašības un 
kvalitāte), 
vietējo 
produktu 

● Izpratne par organizācijas 
vērtībām 

● Produkta izstrādes un 
pārdošanas kompetences 

● Spēja ieviest biznesa ideju 
tirgū 

● Mārketinga plānošana 
● Zināšanas par mārketinga 

metodēm 
● Saziņa un tīklu veidošana 
● Orientācija uz klientu 
● Digitālais mārketings 
● Pārdošanas prasmes 

Radošums 

 
48- 50 

 
24 
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zīmols 
• Cena: stratēģija, 

cenu noteikšana 
• Vieta: ģeogrāfiskā 

izplatība, loģistika, 
tirgus atrašanās 
vieta 

• Veicināšana: 
reklāma, 
plašsaziņas 
līdzekļu 
stratēģija, tiešā 
pārdošana, 
vēstījuma 
stratēģija 

Mārketinga resursu plānošana, 
mārketinga plāns 

 
 

6 

Komunikācija 

● Izpratne par plašsaziņas 
līdzekļiem un inovatīva 
komunikācija 

● Valodas jautājumi 
(verbālie, neverbālie, 
daudzvalodība) 

● Starppersonu komunikācija 
● Satura veidošanas un 

stāstu veidošanas 
prasmes: 

• Faktu un 
atsauksmju 
apkopošan
a kā 
pamats 
stāsta 
izstrādei 

• Stāsta tēmas 
attīstīšana 

Stāsta pasniegšanas tehnikas 

● Komunikācijas 
kompetences 

● Digitālās prasmes 
● Auditoriju plānošana un 

diferencēšana 
● Komunikācijas kanālu 

plānošana un 
diferencēšana 

● Rakstīšanas/lasīšanas 
prasmes 

● Zināšanas 
par 
interpretācij
as 
principiem 
un stāstu 
stāstīšanas 
tehnikām 

Spēja radoši un atraktīvā veidā 
prezentēt mantojumu 

 
 
 

50-70 

 
 
 

16 

 
7 
 

Darba organizēšana 
partnerībā un 
kopienā 

● Partnerību 
veidošana un 
uzturēšana: dažādi 

● Sadarbības/ sadarbības 
tīklu veidošanas 
kompetences 

 
 

20 

 
 

10 

līmeņi un 
struktūras 

● Darbs ar citiem: partneri, 
kopiena  

Saikne ar teritoriju (stratēģija, 
attīstība) 

 
 

  Maksim
ums 320 

150 
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A. daļa 

 

"ERASMUS+" SPE.C.H.A.L.E. IZSTRĀDE UN ĪSTENOŠANA 
PILOTKURSS 

 

- SPE.C.H.A.L.E. kurss un projekta pielietotā metode pieaugušo 
izglītības jomā 

 

- Pieejamais e-mācību saturs (saite uz tīmekļa vietni un tās atvērtā 
pirmkoda materiālu) 
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SPE.C.H.A.L.E. kurss un projekta pielietotā metode pieaugušo 
izglītības jomā 

 

SPE.C.H.A.L.E. otrais posms. Projektā kā intelektuālais rezultāts (I.O.) tika 
izstrādāts izmēģinājuma kurss piecās valstīs (Portugālē, Itālijā, Latvijā, 
Horvātijā, Francijā), kas apzīmēts kā "I.O2 Pieaugušo apmācības par kultūras 
mantojumu un pievilcīgu dzīves vidi moduļi un resursi". 

Sākotnēji bija plānots, ka otrais posms ilgs no 2019. gada jūlija līdz 2021. gada 
februārim, taču, ņemot vērā bezprecedenta situāciju, ko radīja Corona vīrusa 
COVID-19 uzliesmojums 2020. gadā, tas tika pielāgots un pārcelts uz 2021. gada 
rudeni. 

I.O2 mērķis ir izveidot pilotkursu, izmantojot e-mācības, un uzlabot pieaugušo 
zināšanas par (materiālās un nemateriālās) kultūras un dabas mantojuma 
nodošanu. 

I.O1 rezultāti un ieteikumi tika izmantoti, lai izstrādātu izmēģinājuma kursa 
mācību moduļus, kā iepriekš izklāstīts. 

Individualizētās galvenās tēmas un mācību vajadzības, kas tika noteiktas I.O1, 
bija sākumpunkti Erasmus+ SPE.C.H.A.L.E. pilotkursa strukturēšanai. 

Pēc tam oficiālais ceļvedis tika strukturēts 4 galvenajos moduļos ar vairākiem 
papildu mācību satura elementiem: pilns komplekts veido 150 stundu ilgu 
mācību piedāvājumu izglītojamajiem. Kopā apmācībai paredzētas 150 stundas: 
70h kā e-mācības + 80h kā LTTA - Learning/Teaching/Training Activities 
(mācīšanās/ mācīšanas/ apmācības aktivitātes) (personāla mācību mobilitāte 
un jauktā mobilitāte pieaugušiem studentiem).  

Apmācību programma, kas ilgst 70 stundas, ir piedāvāta kā e-mācību kurss, kas 
strukturēts 4 moduļos. Katrs modulis ir vērsts uz konkrētu tematisko jomu, ko 
projekta partneri I.O1 posmā identificēja kā atbilstošu projekta mērķiem. 
Mācību priekšmeti, pamatojoties uz mācību vajadzību analīzi, ir orientēti uz 
tūrisma un kultūras mantojuma ilgtspējas, komunikācijas un saskarsmes 

prasmju, mūsdienu sabiedrībā un darba tirgū pieprasīto pamatprasmju (soft 
skills), uzņēmējdarbības un biznesa prasmju attīstīšanu.  

Moduļu kopuma pievienotā vērtība ir tā vispārējā metode, kas veicina 
inovatīvas mācību pieejas. Katrs modulis ir neatkarīga mācību vienība, kas 
apvienota ar citiem moduļiem, lai izveidotu pilotkursu. To var izmantot 
atsevišķi, kā arī citu apmācības virzienam paredzēto papildu materiālu ietvaros. 
Katrs modulis ir sadalīts konkrētā stundu un nodarbību skaitā un apvieno 
teoriju un praktisko pieredzi.  

Pilotkursa 4 moduļu pamattēmas ir: 
o Kultūras mantojums - 20 stundas 
o Mārketings - 20 stundas 
o Komunikācija (tostarp pamatprasmes) - 15 h 
o Uzņēmējdarbība (tostarp pamatprasmes) - 15 h 
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Moduļu saturs un viss kurss tika piedāvāts e-mācību veidolā, izveidojot un 
izmantojot portālu (Chamilo tiešsaistes platforma.): materiāls ir izstrādāts 
angļu, itāļu, portugāļu, latviešu, horvātu, horvātu, franču valodās. Katrā modulī 
ir pieejami slaidi, gadījumu izpēte vai piemēri, videoklipi, lekcijas, noderīgas 
saites. 

Moduļi piedāvā jauktas un elastīgas mācīšanās iespējas, apvienojot tālmācības 
nodarbības un praktiskus kopīgus grupu/projektu darbus, mācību aktivitātes 
sasaistot ar I.O1. aktivitātē izveidoto inovatīvo iniciatīvu sarakstu. 

Detalizēti katra moduļa priekšmeti un to mācību saturs ir aprakstīti 
turpmākajās lappusēs pie konkrētās MĀCĪBU PROGRAMMAS apraksta.  

Visas iesaistītās organizācijas bija iesaistītas mācību materiālu un mācību satura 
izstrādē un bija atbildīgas par e-mācību kursa īstenošanu savā valstī. Projekta 
ietvaros paredzēts, ka moduļi vispirms tiks sagatavoti angļu valodā un pēc tam 
adaptēti katras valsts valodā.  

Mācību saturu sagatavoja eksperti un skolotāji no šādām organizācijām:  

1. MODULIS: Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura (ADC 
Moura) un Associação Transfronteiriça de Municípios do Lago Alqueva;  

2. MODULIS: Vidzemes plānošanas reģions un IZTZG Tūrisma institūts;  

3. MODULIS: Le Terre dei Savoia Association un eConsulenza Agency;  

4. MODULIS: Université Européenne des Saveurs et Senteurs un eConsulenza 
Agency.  

Iesaistītās organizācijas, sadarbojoties gan e-mācību aktivitāšu izstrādē, gan 
izmēģinājuma kursa uzsākšanā (2019. gada beigās), noteica pieaugušo 
apmācāmo atlases kritērijus un attiecīgi īstenoja dalībnieku atlasi valsts līmenī. 

Pieaugušo izglītojamo atlases pamatprincips bija piešķirt prioritāti piekļuvei 
pieaugušajiem izglītojamiem ar zemām prasmēm, mazkvalificētiem 
pieaugušajiem, pieaugušajiem bezdarbniekiem, tostarp migrantiem, 
pieaugušajiem, kuriem ir nepieciešamas jaunas mācību iespējas, un 
nelabvēlīgākā situācijā esošiem izglītojamiem.  

Projekta ietvaros ir izstrādāta kopējs paraugs, un dalībnieku atlasei izmantotā 
pieteikuma veidlapa ir pieejama turpmākajās lappusēs:  
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PIETEIKUMA VEIDLAPA 

KĀ IESNIEGT PIETEIKUMU 
 
Aizpildiet veidlapu un nosūtiet to: 
pa e-pastu: (iesaistītās organizācijas e-pasta adrese) 
pa pastu: (iesaistītās organizācijas adrese) 
 
PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ 
2020. gada 10. februāris (piemēram) 
 
APSTIPRINĀJUMAS 
Uz jūsu e-pasta adresi tiks nosūtīts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu.  
Paziņojums par pieteikuma pieņemšanu tiks nosūtīts uz jūsu e-pasta adresi. 
 
ATCELŠANA 
Jums ir tiesības anulēt šo pieteikuma veidlapu un savu reģistrāciju. Jums būs 
rakstiski, pa e-pastu vai pa pastu jāpaziņo mums par savu lēmumu. Piekļuve 
mācību kursam un SPECHALE tīklam tiks liegta. 
 
VDAR POLITIKA 
Šajā veidlapā pieprasītā informācija ir obligāta. Datu turpmāku elektronisku 
apstrādi veic projekta partneri: ADCMoura un ATLA (Portugāle), Terre Dei Savoia 
un eConsulenza aģentūra (Itālija), Vidzemes plānošanas reģions (Latvija), Tūrisma 
institūts (Horvātija), UESS (Francija). 
 
KONTAKTI 
 
(tālruņa numurs, e-pasta adrese un organizācijas adrese) 
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Pieaugušo apmācība par kultūras mantojumu un pievilcīgu 

 dzīves vidi (Erasmus+ SPE.C.H.A.L.E. projekts) 

 

 
Uzruna: Kungs, kundze 
 
Uzvārds 
 
Vārds 
 
Dzimšanas datums 
 
Adrese 
 
Adrese 
 
Pasta indekss    Pilsēta 
 
Valsts 
 
Tālruņa numurs 
 

E-pasta adrese 
 
Spechale mācību programma ir tiešsaistes kurss, kas sadalīts 4 moduļos. Jūs 
varat brīvi pieteikties visam kursam vai izvēlēties atsevišķu moduli. 
 

Es vēlos pieteikties visam SPECHALE kursam:    □ Jā  □ Nē 
Es vēlos pieteikties atsevišķam(-iem) modulim(-ļiem): 

□ 1. modulis: Kultūras mantojums 
□  2. modulis: Mārketings 
□  3. modulis: Komunikācija 
□ 4. modulis: Uzņēmējdarbība 

 

Mobilitāte 

Pieaugušo jauktā mobilitāte uz Horvātiju notiks 2020. gada novembrī. 

Vai jūs vēlaties pieteikties šai mobilitātei?  □ Jā □ Nē 

Vai jūs protat citas valodas? Kuras: ___________________________________ 

Paskaidrojiet, kāpēc izvēlējāties pieteikties SPECHALE tiešsaistes kursam: 

 
Vai protat lietot Word, Power Point, e-pasta saraksti, lejupielādēt failu un jums 
piemīt citas pamatprasmes darbā ar datoru?    
   □ Jā  □ Nē 
Vai jums ir dators?       □ Jā 
 □ Nē 
Vai jums ir skaļruņi (lai klausītos audio materiālus):   □ Jā 
 □ Nē 

DALĪBNIEKS 

Kursu programma 

          Materiālais atbalsts 
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Vai jums ir mikrofons:       □ Jā 
 □ Nē 
 
 

 
 
Nodarbinātības statuss: Lūdzu, atzīmējiet tikai 1 lodziņu 
□ Nodarbinātā(-ais)      
□ Bezdarbniece(-ks) 
□ Cits (norādīt): 
_______________________________________________________ 
 
Pēdējais ieņemamais amats:  
 
Uzņēmuma nosaukums un adrese  
 
Kāds ir/bija jūsu amats? 
 
Kurā gadā jūs pārtraucāt strādāt? 
 
Izglītības līmenis: 
 
Pēdējais iegūtais grāds: kursa nosaukums un pabeigšanas gads 
 
Augstākais iegūtais grāds: kursa nosaukums un pabeigšanas gads 
 
Īpašas vajadzības: 
Vai esat atzīts par darba ņēmēju ar invaliditāti? Vai esat persona ar īpašām 
vajadzībām? 
□ Jā    □ Nē 
 
□ Es piekrītu, ka partneri, kas iesaistīti šajā "Erasmus+" mācību kursā, apkopo 
un izmanto manu personisko informāciju. 

 
Vieta        
 Datums 
 

Paraksts 

 

___________________________________________ 

 

 

Lielākā daļa iesaistīto organizāciju 2020. gada janvārī-februārī apkopoja 
pieteikumus no potenciālajiem dalībniekiem, izvēlējās savas valsts apmācāmos 
un attiecīgi 2020. gada martā uzsāka izmēģinājuma projektu, piedāvājot 1. 
moduļa saturu, jo lielākā daļa materiālu bija sagatavoti angļu valodas versijā un 
arī pielāgoti dažādu valstu valodās. Katrā valstī tika īstenots atšķirīgs attīstības 
ritms un atšķirīgs nodarbību grafiks, arī tāpēc, ka COVID-19 uzliesmojuma un 
slēgšanas dēļ nodarbības bija jārīko tikai tālmācības veidā ar dīkstāves 
periodiem.  

SPECHALE izmēģinājuma kurss sākās 2020. gada martā Itālijā, Portugālē, Latvijā 
un Horvātijā, vēlāk arī Francijā. Itālijas, Latvijas un Horvātijas organizācijas 
īstenoja un pabeidza 70 stundu e-mācību kursu, kas pilnībā tika īstenots 
tālmācībā 2020. gadā. Tas tika pabeigts 2020. gada oktobrī Itālijā un decembrī 
Latvijā un Horvātijā. Francijā kursa izmēģinājuma periods bija: 2021. gada 
janvāris - aprīlis (nevis 2020. gadā pagarinātā lokdauna un valstī noteikto 
pandēmijas ierobežojumu dēļ), pilnībā īstenojot e-kursu tālmācībā.  

Portugālē koordinators vadīja kursu īstenošanu līdz 2021. gadam: 
izmēģinājuma ilgums bija no 2020. gada marta līdz 2021. gada martam. Kursa 

Administratīvā situācija 
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ilgums tika pagarināts arī tāpēc, ka bija nepieciešams organizēt grupu 
nodarbības klātienē.  

Jāatzīmē, ka iesaistīto valstu dalībnieku skaits ir atšķirīgs:  

 

 LATVIJA ITĀLIJA HORVĀTIJA PORTUGĀLE FRANCIJA KOPĀ  

Izglītojamie: 
atlasītie 
dalībnieki 

149 67 50 25 32  

Kopā       323 
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MĀCĪBU SATURS 
Kultūras mantojuma un dzīvesvides izglītība 

SPE.C.H.A.L.E. e-mācību kurss 

 

Laiks: 70 stundas 

 

MODULIS Nosaukums Stundu skaits 

Ievads   

M1 Vietējais mantojums 20 

M2 Mārketings 20 

M3 Komunikācija 15 

M4 Uzņēmējdarbība  15 

 

 

KURSA IEVADS:  
o Projekta prezentācija 
o Kursa mērķi 

 

 

1. MODULIS: Kultūras mantojums - 20 stundas 

Ko es zinu par savu teritoriju un kādas zināšanas varu nodot citiem? 
1. Kas ir mantojums?  

1.1. Dabas mantojums 
1.2. Kultūras mantojums 

2. Kultūras mantojuma saglabāšana 
2.1. Mantojums un identitāte 
2.2. Kāpēc ir nepieciešama saglabāšana un kā to darīt 
2.3. Apdraudētais mantojums 

3. Mantojuma valorizācija  
3.1. Mantojums un kopiena 
3.2. Mantojums un laikmetīgā māksla 
3.3. Mantojums un pašreizējās tūrisma tendences. 

1. aktivitāte: sarakste vai tikšanās ar ieinteresēto personu 

TESTS (novērtēšana). 

 

2. MODULIS: Mārketings - 20 stundas  

Kā identificēt un izprast vajadzības, kā apmierināt patērētāju vēlmes, kā radīt 
vērtību? 

1. Kas ir tūrisms? 
1.1. Tūrista definīcija 
1.2.Tūrisma ceļojuma raksturojums 
1.3. Tūrisma galamērķis 
1.4. Tūrisma resursi 
1.5. Tūrisma aktivitātes 
1.6. Tūrisma organizācijas 
1.7. Tūrisma politika un likumdošana 
1.8. Īsa tūrisma vēsture 
1.9. Tūrisma ietekme uz ekonomiku, vidi, sabiedrību un kultūru 
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2. Izpratne par klientu 
2.1. Tūrisma ceļojumu motivācija 
2.2. Tūrisma formas 
2.3. Pašreizējās patērētāju tendences tūrismā 
2.4. Tirgus segmentācija 

3. Tūrisma produkta izveide 
3.1. Tūrisma tirgus 
3.2. Tūrisma produkts 
3.3. Labākās prakses piemēri Horvātijā 

4. Kā mēs reklamējam produktu/pakalpojumu? 
4.1. Partnerības loma 
4.2. Partnerības tipi 
4.3. Partnerības izveide 
4.4. Partnerības uzturēšana 

5. Vietējo un globālo produktu atšķirība 
5.1. Pakalpojumu attīstības tendences 
5.2. Globāls pakalpojums 
5.3. Individuāls/personalizēts pakalpojums 
5.4. Vietējais kā vērtība 
5.5. Individualizētu pakalpojumu sniedzēju izaicinājumi 
5.6. Pakalpojumu dizains: process un rīki  

6. SVID analīze 
6.1. SVID analīze kā instruments 
6.2. SVID īstenošanas iemesli un motivācija 
6.3. SVID piemērošana - process, izaicinājumi un padomi 

7. Vizuālo materiālu izstrāde 
7.1. Vizuālo materiālu laba dizaina pamatprincipi 
7.2. Iedvesmas un izmantošanas rīki un avoti 

8. Mārketinga pasākumu kopums (4P) 
8.1. Mārketinga pasākumu kopuma koncepcija (4P) 

8.2. Mārketinga pasākumu kopuma elementi - 4P 
8.3. Citi svarīgi mārketinga pasākumu kopuma aspekti 
8.4. Pārdošanas metodes mazajiem uzņēmumiem 

2. aktivitāte: sarakste vai tikšanās ar ieinteresēto personu 

3. aktivitāte: gadījuma izpēte 

TESTS (novērtēšana). 

 

3. MODULIS: Komunikācija - 15 stundas  

Kā pārdot manu produktu 
1. Definīcija un principi 
2. Stāstu veidošanas paņēmieni 
3. Komunikācijas metodes 
4. Viesmīlība un apkalpošanas kultūra 
5. Pamatprasmes tūrisma nozares vajadzībām 

5.1 Kas ir pamatprasmes 
Pamatprasmju un specializēto prasmju salīdzinājums 
Pamatprasmju nozīme 
5.2. Pamatprasmes tūrisma nozares vajadzībām: 
Personības attīstība (pašapziņa)  
Komunikācija un starppersonu prasmes 
Problēmu risināšana 
Līderība 
Laika vadība 

4. aktivitāte: gadījuma izpēte vai sava stāsta rakstīšana 

5. aktivitāte: sarakste vai tikšanās ar ieinteresēto personu 

6. aktivitāte: seminārs / tikšanās klātienē  

TESTS (novērtēšana). 
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4. MODULIS: Uzņēmējdarbība - 15 stundas 

Kā es varu pārvaldīt savu struktūru. 

1. Maza uzņēmuma vadība: uzņēmējdarbības kompetences 
1.1 Tirgus izpēte 
1.2 Definēt un pielāgot savu piedāvājumu: mērķa klients, cena, iespējas 
1.3 Veselības aizsardzības un apkalpošanas prasības 

2. Uzlabojiet savas prasmes, lai iegūtu jaunu darbu 
2.1 Kādas prasmes ir nepieciešamas? 
Pamatprasmju izmantošana uzņēmējdarbības kontekstā 
Esi uzņēmējs 
Veido savu tīklu 
Kā iegūt jaunu darbu 
Uzņēmējdarbība tūrisma jomā 
Gadījumu izpēte 

3. Biznesa plāns 
3.1 Definīcija un piemēri 
3.2. Procedūra soli pa solim 

7. aktivitāte: sarakste vai tikšanās ar ieinteresēto personu 

8. aktivitāte: gadījuma izpēte 

TESTS (novērtēšana). 

 

KURSA BEIGAS: Dalības sertifikāts.  

 

Programmas norādes un informācija par kursu un e-mācību platformu tika 
iekļauta publiski pieejamā bukletā, kas tika izsniegts kursa dalībniekiem. 
Bukletā ir sniegta informācija par kursu apmeklēšanu, 4 piedāvāto moduļu 
grafiku, norādījumi par piekļuvi CHAMILO tiešsaistes platformai.  

Īstenošanas periodā platforma un saturs bija pieejams tiešsaistē septiņas 
dienas no septiņām, no pirmdienas līdz svētdienai (vienkārša piekļuve, 
izmantojot personīgo lietotājvārdu). Katra moduļa satura apguve tiek 
pārbaudīta, izmantojot noslēguma tiešsaistes testu, kas sastāv no jautājumiem 
ar atbilžu variantiem un īsiem jautājumiem. Izglītojamais varēja to veikt 
tiešsaistē, paši izvēloties laiku. Katras iesaistītās organizācijas darbinieks, 
pasniedzējs, bija pieejams izglītojamiem visu kursa īstenošanas laiku katrā 
valstī. 

Buklets tika piedāvāts angļu valodā un piecās valsts valodās: IT, LV, PT, FR, HR. 
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Bukleta paraugs 

 

 

KULTŪRAS MANTOJUMA UN 
DZĪVESVIDES IZGLĪTĪBA 

PIEAUGUŠAJIEM 
 

IEVADA BUKLETS IZGLĪTOJAMAJIEM 

KURSA INSTRUKCIJAS 

TIEŠSAISTES KURSI 

 

 
 

 

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šajā publikācijā [paziņojumā] atspoguļots vienīgi tās autoru viedoklis 
un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par veidu, kādā tiek izmantota tajā ietvertā informācija. 

 

Saturs: 
1. Projekta prezentācija  
2. Kursa saturs 
3. Kalendārs 
4. Izvērtējums 
5. Sertifikācija 
6. Izglītības atbalsts 
7. Kā piekļūt SPECHALE platformai (Chamilo) 

 

1.  PROJEKTA PREZENTĀCIJA 

Laipni lūgti Erasmus+ SPECHALE Kultūras mantojuma un dzīvesvides 
izglītība pieaugušajiem 

SPECHALE ir sadarbības projekts, kas apstiprināts ERASMUS+ 2014. - 
2020. gada programmas ietvaros, un tajā piedalās 7 Eiropas partneri no 
5 dažādām valstīm: Portugāles, Itālijas, Latvijas, Horvātijas un Francijas.  

Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot pieaugušo prasmes kultūras un 
dabas mantojuma nodošanas jomā. 

Tādējādi ir izveidota vienota mācību programma, izmantojot inovatīvu 
mācību metodi. 

SPECHALE kurss ir tiešsaistes kurss, kas ļaus jums strādāt savā tempā 
atbilstoši jūsu iespējām. 

Mēs jums sniegsim dažas vadlīnijas, lai palīdzētu jums būt organizētiem 
un precīziem. 

Šis buklets ir paredzēts, lai palīdzētu jums izprast kursu un organizēt 
darbu, lai gūtu panākumus.  

SPECHALE komanda 
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KURSA SATURS 

Kursu programmu veido: 
- Tiešsaistes kurss, kas sadalīts 4 moduļos un pieejams SPECHALE tīmekļa 

vietnē 
- Aktivitātes, kas tiks veiktas patstāvīgi vai mūsu telpās ...... (adrese vai 

vieta, ko norādījusi organizācija) 
- 1 starptautiska mobilitāte uz Horvātiju kopā ar citu projekta partneru 

izglītojamiem 

Kopējais kursa ilgums ir aptuveni 70 stundas (neskaitot mobilitāti). 

Kursu veido lejupielādējami dokumenti, kas var ietvert interneta saites, 
videoklipus, ppt prezentācijas, pdf failus. 

Nodarbības būs pieejamas regulārā ritmā kalendārā norādītās nedēļas 
sākumā. Lai gan kurss ir pieejams 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā, 
mēs iesakām ievērot regulāru darba ritmu un mācīties, tiklīdz nodarbības 
ir pieejamas tiešsaistē.  

Tiešsaistes kurss ir sadalīts 4 moduļos. Katrs modulis ir neatkarīgs un tiks 
vērtēts atsevišķi. 

Mēs informējam, ka:  

Visi šajā kursu programmā iegūtie dokumenti ir paredzēti privātai 
lietošanai. Mācību materiāli ir to autoru īpašums. Tāpēc bez autora 
piekrišanas ir aizliegta šo materiālu jebkāda pilnīga vai daļēja 
reproducēšana, izplatīšana un attēlojums ar jebkādiem līdzekļiem. 

 

2.1  Tiešsaistes kursu un aktivitāšu programma:  

1. MODULIS - KULTŪRAS MANTOJUMS - 20 STUNDAS 

Ko es zinu par savu teritoriju? 
1. Kas ir mantojums 

2. Kultūras mantojuma saglabāšana 
3. Mantojuma vērtības noteikšana 

1. aktivitāte: sarakste vai tikšanās ar ieinteresēto personu 

2. MODULIS: MĀRKETINGS - 20 STUNDAS 

Kā noteikt un saprast vajadzības? 
1. Definīcija un principi 
2. Idejas pārvēršana uzņēmējdarbībā / produkta izstrāde 
3. Laba prakse tūrismā  
4. Mārketinga metodes un stratēģijas 
5. Pārdošanas metodes 

2. aktivitāte: sarakste vai tikšanās ar ieinteresēto personu 

3. aktivitāte: gadījuma izpēte 

3. MODULIS: KOMUNIKĀCIJA - 15 STUNDAS  

Kā pārdot manu produktu 
1. Definīcija un principi 
2. Stāstu veidošanas paņēmieni 
3. Komunikācijas metodes 
4. Viesmīlības un apkalpošanas kultūra 
5. Pamatprasmes tūrisma nozares vajadzībām 

4. aktivitāte: gadījuma izpēte 

5. aktivitāte: sarakste vai tikšanās ar ieinteresēto personu 

6. aktivitāte: seminārs 

4. MODULIS: UZŅĒMĒJDARBĪBA - 15 STUNDAS 

Kā uzlabot savas prasmes un pārvaldīt savu struktūru? 
1. Maza uzņēmuma vadība: uzņēmējdarbības kompetences 
2. Uzlabojiet savas prasmes, lai iegūtu jaunu darbu 
3. Biznesa plāns 
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7. aktivitāte: sarakste vai tikšanās ar ieinteresēto personu 

8. aktivitāte: gadījuma izpēte  

   

1.2 Aktivitātes 

Katrā modulī ir plānotas dažādas aktivitātes, kuras var īstenot klātienē vai 
tiešsaistē. 

Sīkāka informācija par datumiem un grafiku tiks sniegta moduļa sākumā. 

Izglītojamo un ieinteresēto personu tikšanās 

Katram modulim tiek plānota tikšanās ar profesionāli vai personu, kas jau ir 
iesaistīta tūrisma aktivitātēs.  

Jūs iepriekš uzzināsiet ieinteresētās personas vārdu un varēsiet sagatavot savus 
jautājumus. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tikšanās var notikt virtuāli vai klātienē. 

Tiešsaistes tikšanās rīkošanai ir nepieciešams Skype konts. 

Gadījumu izpēte 

Jums tiks lūgts izpildīt dažus mājasdarbus, kas būs jāiesniedz precīzi noteiktā 
termiņā.  

Seminārs 

Jums būs jāpiedalās klātienē 3. moduļa ietvaros organizētajā seminārā. Šī 
aktivitāte notiks mūsu telpās (adrese vai vieta, ko norādījusi organizācija), un 
tai vajadzētu ilgt aptuveni 3 stundas. 

 

1.3 Transnacionālā mobilitāte uz Horvātiju 

Mobilitāte uz Horvātiju notiks 2020. gada novembrī. 

Dažiem izglītojamiem būs iespēja pievienoties studentiem no citām 
partnervalstīm. 

Šī mobilitātes nedēļa tiks organizēta šādi: 
- Izbraukšana svētdien 
- No pirmdienas līdz piektdienai:  

o 15 stundu klātienes pasākumi 
o 25 stundu praktiskas aktivitātes 

- Sestdiena: atgriešanās mājās 

Visas izmaksas tiks segtas no SPECHALE projekta līdzekļiem. 
Organizēšanu uzņemsies jūsu kursa pasniedzējs, un vēlāk sniegs jums 
nepieciešamo informāciju. Pēc mobilitātes izglītojamiem būs jāaizpilda 
veidlapa, kas saistīta ar šīm aktivitātēm. 

Sīkāka informācija par izpildi tiks sniegta vēlāk. 

 

2. Kalendārs 

Lūdzu, skatiet pielikumu.  

 

3. Izvērtējums 

Katra moduļa beigās tiks piedāvāts novērtējums. 

Tests būs pieejams tiešsaistē moduļa pēdējā nedēļā 7 dienas, no 
pirmdienas līdz svētdienai. Tas ietvers jautājumus ar atbilžu variantiem 
un īsus jautājumus. Šis vērtējums ir obligāts. Ja iegūstat vismaz 50 % 
pareizo atbilžu, tests ir nokārtots. Ja iegūstat mazāk nekā 50 % punktu, 
varat kārtot testu vēlreiz. Ja testu neveicat laikā, pasniedzējs jums par to 
atgādinās, un jums būs vēl dažas dienas laika, lai to nokārtotu. 

4. Sertifikācija  
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Kursa beigās saņemsiet ....(organizācijas nosaukums) Dalības sertifikātu. 

Šajā sertifikātā būs norādīti novērtēšanas rezultāti un jūsu dalība 
aktivitātēs. 

 

5. Izglītības atbalsts 

Lai saņemtu visu ar kursu saistīto informāciju un palīdzību, varat 
sazināties ar savu pasniedzēju. 

Vārds: ………………………………………….………….. 

e-pasts:  …………………………………………………..… 

tālruņa numurs: ………………………………………… 

 

6. KĀ PIEKĻŪT TIEŠSAISTES KURSAM 

Ierakstiet rīkjoslā https://www.uess-elearning.eu 

Pieteikšanās vārdu un paroli saņemsiet pa e-pastu. 

Pirms kursa sākuma jums ir laiks, lai pierastu pie platformas.   

Lai palīdzētu jums sākt darbu, esam iekļāvuši nedaudz informācijas 
zemāk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli. 

Izvēlieties savu valodu. 

 

 

https://www.uess-elearning.eu/
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SĀKUMLAPAS APRAKSTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvēlieties "Dokuments": tagad varat piekļūt mācību materiālam un mācīties. 

 

 

 

 

LAPAS "MANI KURSI" APRAKSTS 

  

Izvēlieties kursu, lai piekļūtu rīkiem.  

 

 

 

Lai saņemtu 

atsauksmes par 

savu darbību 

platformā 

Lai izmantotu 

elektronisko pastu, 

atrastu draugus vai 

pievienotos sociālajai 

grupai 

Lai piekļūtu 

kursam, kam 

reģistrējāties 

 
Jūsu kursu saraksts 

Jūsu vietējā valodā! 
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KURSA PANEĻA APRAKSTS:  

apskatīt pieejamos rīkus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Izvēlieties "Dokuments": tagad varat piekļūt mācību materiālam un 

mācīties. 

 

 

 

 
  

Kalendāra 

pielāgošana 

Piekļuve 

dokumentie

m 

 

Sazinieties ar citiem 

izglītojamajiem forumā vai 

tērzētavā 

Veiciet ar kursu 

saistīto testu! 
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I.O2 PAPILDU AKTIVITĀTES 

Kā norādīts mācību programmā, kursa dalībniekiem tika piedāvātas papildu 
izglītojošas aktivitātes gadījumu izpētes, semināru vai virtuālo tikšanos ar 
ieinteresētajām personām, videoklipu, prezentāciju veidā (programmas 1., 2., 
3., 4., 5., 6., 7., 8. aktivitāte). Katra no iesaistītajām organizācijām sagatavoja 
dažādus materiālus valsts līmenī saviem izglītojamiem, un papildu aktivitātes, 
kas tika izstrādātas un pārbaudītas piecās valstīs, un tādējādi ir radījušas lielu 
daudzumu papildu izglītības resursu. Katrs materiāls ir tās valsts dzimtajā 
valodā, kurā tika īstenota programma + angļu valodā.    

Grūtības, ko radīja mobilitātes ierobežojumi un ierobežots darbs ar izglītojamo 
grupām klātienē COVID pandēmijas dēļ, rosināja aktivitāšu īstenošanu 
attālināti. 

Tikšanās, kurām bija jānotiek klātienē, tika aizstātas ar gadījumu izpēti un 
videomateriāliem vai īpašiem mājas darbiem, ko izstrādāja iesaistītās 
organizācijas.  

Jūs varat iepazīties ar detalizētu informāciju par dažām papildus īstenotajām 
aktivitātēm: piemēram, noslēdzošajā daļā (pielikumi) jūs varat izlasīt par 
papildus aktivitātēm Latvijā (2. pielikums) un par papildus videomateriāliem, 
kas tika sagatavoti Itālijā (3. pielikums).  

Turklāt, lai gūtu pilnīgāku pārskatu par visu Horvātijas izglītojamo pieredzi, 
varat iepazīties ar Tūrisma institūta (HR) sagatavoto prezentāciju: 1. pielikums 
- I.O2 izmēģinājuma kursa īstenošana Horvātijā - darbības pārskats. Tajā ir 
iekļautas arī veiktās papildu izglītojošās aktivitātes un kursu dalībnieku veiktais 
novērtējums. 
Daļa no minētajiem papildu resursiem ir pieejami arī projekta platformā kā 
atvērtā koda resurss. 

 

TESTI UN APMIERINĀTĪBAS ANKETA IZGLĪTOJAMAJIEM 

SPECHALE pilotkurss, kurā piedalījās 323 dalībnieki, deva iespēju pārbaudīt un 
izmēģināt projekta īstenošanas posmā izstrādātos izglītības moduļus un mācību 
līdzekļus. Iegūto zināšanu novērtējums tika veikts, izmantojot katra moduļa 
beigās sagatavoto noslēguma testu, ko aizpildīja dalībnieki, turklāt nodarbību 
novērošana un tiešie kontakti starp izglītojamiem un pasniedzējiem atbilda 
gaidītajiem mācību rezultātiem un dalībnieku iegūtajiem rezultātiem.  

Noslēdzošā anketa par e-kursa kvalitātes un kopējo izglītības moduļu 
efektivitātes novērtējumu tika iesniegta izglītojamajiem viņu personīgās 
SPE.C.H.A.L.E. programma (ko viņi paši izstrādāja) beigās. Lielākā daļa 
dalībnieku izvēlējās visus 4 moduļus, bet daži dalībnieki izvēlējās apgūt tikai 
atsevišķus moduļus.  

“Dalībnieku apmierinātības anketa” (paraugs ir nākamajās lappusēs) sniedz 
pierādījumus par dalībnieka apmierinātības līmeni un viņa gaidām attiecībā uz 
programmas ilgumu, satura kvalitāti, mācību līmeni, papildu aktivitātēm, 
“Chamilo” platformu u.c.. 

Novērtējuma rezultāti ir palīdzējuši projekta partneriem uzlabot un pielāgot 
pieaugušo izglītības pilotkursa "prototipa" izglītības moduļus un resursus, lai 
2021. gadā atjauninātos materiālus varētu nodot ārējiem lietotājiem kā atvērtā 
pirmkoda materiālu un lai nākotnē varētu izveidot citus kursus. 
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“Kultūras mantojuma un dzīvesvides izglītība pieaugušajiem - 
SPE.C.H.A.L.E”  PILOTKURSS 

(ERASMUS+ KA2 STRATĒĢISKĀ PARTNERĪBA - Nr. 2018-1-
PT01-KA204-047393) 

TIEŠSAISTES KURSI 

70 stundu e-mācību programma 

APMIERINĀTĪBAS ANKETA 

IZGLĪTOJAMIEM: 
 

 

 
Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šajā publikācijā [paziņojumā] atspoguļots vienīgi tās autoru viedoklis 

un Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par veidu, kādā tiek izmantota tajā ietvertā informācija. 

INFORMĀCIJA PAR IZGLĪTOJAMO 

Vārds: …………………………………… Uzvārds: ……………………………………… 

 

Vai apguvāt šādus SPE.C.H.A.L.E moduļus (kā arī veiksmīgi nokārtojāt testu)? 

1. MODULIS - KULTŪRAS MANTOJUMS  Jā ◻  Nē ◻ 

2. MODULIS - MĀRKETINGS   Jā ◻  Nē ◻ 

3. MODULIS - KOMUNIKĀCIJA   Jā ◻  Nē ◻ 

4. MODULIS - UZŅĒMĒJDARBĪBA  Jā ◻  Nē ◻ 

 

APTAUJAS ANKETA 

1. Vai kopumā esat apmierināta(-s) ar Erasmus+ SPE.C.H.A.L.E. pilotkursu? 
◻Jā 
◻Lielā mērā 
◻Ne pilnībā 
◻Noteikti nē 
2. Vai jūs uzzinājāt to, ko gaidījāt? 

◻Jā 
◻Lielā mērā 
◻Ne pilnībā 
◻Noteikti nē 
3. Vai plānotais E+ SPE.C.H.A.L.E pilotkursa ilgums jums bija piemērots? 
◻Jā 
◻Lielā mērā 
◻Ne pilnībā 
◻Noteikti nē 
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4. Vai moduļu modularitāte un elastīgums attiecībā uz biežumu bija 
apmierinošs? 

◻Jā 
◻Lielā mērā 
◻Ne pilnībā 
◻Noteikti nē 
5. Vai e-mācību moduļu satura kvalitāte bija izsmeļoša un pietiekami dziļa? 

◻Jā 
◻Lielā mērā 
◻Ne pilnībā 
◻Noteikti nē 
6. Lūdzu, sniedziet savu vērtējumu par katra moduļa satura kvalitāti, ņemot 
vērā iegūtās kompetences: 

Skalā no 1 līdz 5: 1 = vāji/negatīvi, 5 = lieliski 

1. MODULIS - KULTŪRAS MANTOJUMS 

1  ◻  – 2  ◻ – 3  ◻  – 4 ◻  – 5  ◻ 
2. MODULIS - MĀRKETINGS 

1  ◻  – 2  ◻ – 3  ◻  – 4 ◻  – 5  ◻ 
3. MODULIS - KOMUNIKĀCIJA 

1  ◻  – 2  ◻ – 3  ◻  – 4 ◻  – 5  ◻ 
4. MODULIS - UZŅĒMĒJDARBĪBA 

1  ◻  – 2  ◻ – 3  ◻  – 4 ◻  – 5  ◻ 

7.Vai papildu aktivitātes bija jums noderīgas (gadījumu izpēte un virtuālā 
tikšanās ar ieinteresētajām pusēm)? 

◻Jā 
◻Lielā mērā 
◻Ne pilnībā 
◻Noteikti nē 

 

8. Vai e-mācību portālu (UESS) bija viegli pārvaldīt un vai tas bija noderīgs, lai 
mācītos? 

◻Jā 
◻Lielā mērā 
◻Ne pilnībā 
◻Noteikti nē 
9. Vai skolotāji un pasniedzēji jums palīdzēja un sniedza atbalstu? 

◻Jā 
◻Lielā mērā 
◻Ne pilnībā 
◻Noteikti nē 
10. Vai jūsu atsauces organizācija jūs ir pietiekami informējusi par 
SPE.C.H.A.L.E aktivitātēm un papildu pasākumiem? 

◻Jā 
◻Lielā mērā 
◻Ne pilnībā 
◻Noteikti nē 
11. Lūdzu, sniedziet mums savu viedokli par šo “Erasmus+” mācību pieredzi un 
ieteikumus, kā uzlabot pilotkursu nākotnē.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

12.Tāpat mēs vēlamies uzzināt, kādas problēmas jūsu mācību aktivitātēm radīja 
COVID 19 uzliesmojums: vai lokdauna periods un kritiskās veselības situācijas 
turpināšanās ietekmēja mācībām atvēlēto laiku un jūsu pieejamību? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

LTTA - Mācīšanās/mācīšanas/apmācības aktivitātes  

Projektā bija paredzēts īstenot šādu darbinieku un izglītojamo mobilitāti: 
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---Pēc e-mācību un 70 stundu kursa īstenošanas divām atlasīto dalībnieku 
grupām bija jāpiedalās LTTA - Mācīšanās/mācīšanas/apmācības aktivitātēs, 
mobilitātes formā, 40h + 40h prakses Latvijā (C1) un Horvātijā (C2). 
o LTTA - īstermiņa apvienota personāla apmācību pasākums, kam bija 

jānotiek Cēsīs/Vidzemē (LV) 2020. gadā: 15 dalībnieki, kas atlasīti no 
iesaistīto organizāciju iekšējiem darbiniekiem (kopā 40h - 15h frontālā, 25h 
praktiskā apmācība). 

o 2020. gadā Zagrebā (HR) bija plānota LTTA - apvienotā mobilitāte 
pieaugušajiem izglītojamiem: piedalās 15 dalībnieki, kas izvēlēti no 5 
valstu izglītojamiem (kopā 40 stundas, no kurām 15 stundas ir frontālā daļa, 
25 stundas praktiskā daļa).  

Personāla apmācībai (C1) + jauktajai mobilitātei (C2) bija jāietver 80 stundu 
apmācības un praktiskās darbības (40 stundas + 40 stundas): 1 nedēļa gan 
Latvijā, gan Horvātijā (7 mobilitātes dienas, 5 mācību dienas / 8 stundas dienā, 
no kurām 3 frontālās un 5 praktiskās nodarbības). Mācību materiāli un rezultāti, 
ko tieši izveidoja eksperti un izglītojamie LTTA 80 stundu laikā, bija jāpievieno 
jau ieviestajiem 70 stundu e-mācību programmas mācību resursiem.  

Sākotnēji plānotais gala rezultāts bija 150h. 

Ar Covid-19 noteiktie saistītie ierobežojumi ietekmēja LTTA - C1 un C2 
īstenošanu, kas nenotika, kā plānots. Projekta ietvaros tika mēģināts atlikt gan 
C1 LTTA, gan C2 LTTA 2021. gadā, lai saglabātu mobilitāti klātienē, taču COVID-
19 pandēmijas pastāvīgais raksturs un nespēja organizēt starptautisku 
klātienes tikšanos, izraisīja klātienes pasākumu atcelšanu. 

Sākotnēji plānotā jauktā mobilitāte pieaugušajiem izglītojamajiem Horvātijā, 
C2 jauktā mobilitāte pieaugušajiem izglītojamajiem tika aizstāta ar tiešsaistes 
virtuālo mobilitāti, kuras ilgums bija 5 darba dienas vienas nedēļas laikā 
(aptuveni 2 stundas dienā) un kuru organizēja Tūrisma institūts (HR), un tajā 
piedalījās daži izglītojamie no visām partnervalstīm (Horvātijas, Francijas, 
Itālijas, Latvijas, Portugāles). 

Īstenošanas datumi: no 2021. gada 18. līdz 22. janvārim. 

Šo papildu tiešsaistes izglītības resursu programma ir veidota kā turpinājums 4 
moduļiem, aptverot praktiskas un noderīgas tēmas, jo īpaši tiem dalībniekiem, 
kuri vēlas sākt savu uzņēmējdarbību saistībā ar kultūras mantojumu un 
tūrismu. Katra tiešsaistes izglītības diena bija veltīta vienam moduļa tematam, 
un to atspoguļoja divas tiešraides lekcijas: vienu teorētisko lekciju vadīja 
nozares eksperts, bet otru praktisko (labākās prakses piemērs) - Horvātijā 
veiksmīgi tūrisma jomas uzņēmēji. Pēc katras lekcijas bija paredzēts jautājumu 
un atbilžu bloks, kura laikā studentiem bija iespēja uzdot 
pasniedzējiem/ekspertiem papildu jautājumus. Visas lekcijas notika angļu 
valodā (no 1. līdz 4. dienai). Tēmas bija šādas: kultūras mantojuma 
interpretācijas metodes, digitālais mārketings, pamatprasmes tūrisma nozarē, 
biznesa plāna rakstīšana. Virtuālās C2 LTTA piektajā dienā katra 
dalīborganizācija, piedaloties saviem audzēkņiem, rīkoja diskusijas, 
prezentācijas, lekcijas savā valsts valodā.  

Kopumā pasākumos piedalījās 61 dalībnieks. 

Apmeklētāju skaits bija šāds: 

 
Izcelsmes valsts Dalībnieku skaits 

Horvātija 19 

Francija 0 

Itālija 16 

Latvija 21 

Portugāle 5 

KOPĀ 61 

  

 

 

Jauktās mobilitātes programma pieaugušajiem izglītojamiem (kā norādīts 
turpmāk): 
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Īstermiņa personāla apmācības pasākums (C1) 

Tas norisinājās no 2021. gada 26. līdz 30. aprīlim kā Vidzemes plānošanas 
reģiona organizētā Virtuālā mobilitāte.  

Programma bija paredzēta iesaistīto organizāciju iekšējiem darbiniekiem. 
Izvēlētās tēmas: Mācību materiālu/programmu/profila apstiprināšanas un 
atzīšanas procedūras, moduļu un resursu uzlabošana; SPE.C.H.A.L.E. tīkla 
kopējā koncepcija, ieinteresēto pušu iesaistīšana, SPECHALE tīmekļa vietnes 
pielāgošana SPE.C.H.A.L.E. tīkla nodrošināšanai u.t.t. Katrs partneris sniedza 
savu ieguldījumu ar priekšlikumiem, idejām un aktīvām debatētm.  

Dalībnieku skaits 12.  

Katra tikšanās ilga pāris stundas, un tās bagātināja ārējo ekspertu klātbūtne. 

 

Īstenotā programma:  

2021. gada 26. aprīlis | Zoom platforma  

Mācību programmas un mācību materiālu definēšana - SPECHALE pilotkursa 
pieredze  

GRUPAS DISKUSIJA 

2021. gada 27. aprīlis | Zoom platforma  

Kompetenču atzīšana un zināšanu tīklu veidošana  

GRUPAS DISKUSIJA 

2021. gada 28. aprīlis | Zoom platforma  

Tīkla izveide un pārvaldība: daži piemēri  

GRUPAS DISKUSIJA 

2021. gada 29. aprīlis | Zoom platforma  

Digitālie rīki tīklu veidošanai  
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GRUPAS DISKUSIJA 

2021. gada 30. aprīlis | Zoom platforma 

Tīkla izplatīšana un ilgtspējība  

GRUPAS DISKUSIJA 

 

 

Pieejamais e-mācību saturs (saite uz tīmekļa vietni un tās atvērtā 
pirmkoda materiālu) 

 

MODUĻI UN SATURS 

Pēc izmēģinājuma un eksperimentēšanas posma ar 70 stundu e-mācību 
programmu, iesaistītās organizācijas ir uzlabojušas un atjauninājušas mācību 
resursus, pārveidojot tos bezmaksas lejupielādējamā materiālā tiem, kas ir 
ieinteresēti.  

Moduļi un resursi ir uzlaboti, iztulkoti valstu valodās, publicēti galīgajā versijā 
projekta tīmekļa vietnē un atvērtajā izglītības platformā, kā arī izplatīti valsts 
un starptautiskā līmenī. Mācību resursu formāts un tips ir izstrādāts tā, lai tie 
būtu piemēroti jaukta tipa mācībām, piemēram, lai tos varētu izmantot gan 
tiešsaistē tālmācībai, gan klātienē grupu nodarbībām, tostarp: e-grāmatas, 
gadījumu izpēte, tīmekļa semināri/elektroniskas prezentācijas, praktisko 
nodarbību priekšlikumi, videoklipi, attēli ar komentāriem, tīmekļa raksti, 
intervijas utt.. 

 

Šo 4 moduļu saturs un mācību materiāli ir brīvi pieejami, tiešā veidā tīmekļa 
vietnē  https://www.spechaleerasmus.eu/  

Tur varat "Uzzināt par projektu", "Pievienoties tīklam" un "Sekot ceļvedim"!  

 

 

 

CEĻVEDIS 

Tajā lasītājiem tiek piedāvāts viss SPE.C.H.A.L.E. kursa saturs un materiāli. Varat 
piekļūt 4 mapēm, kas veltītas moduļiem: Mantojums, Mārketings, 
Komunikācija un Uzņēmējdarbība, un izvēlēties sev tīkamāko valodu no sešām 
piedāvātajām (EN, PT, IT, FR, HR, LV). 

Jūs varat apskatīt, novērtēt, izbaudīt izglītojošos resursus un pat izveidot 
iniciatīvu, kas balstīta uz vietējo mantojumu. Katrs var mācīties savā ātrumā. 
Tas ir ceļvedis, lai kļūtu par SPECIĀLISTU! 

https://www.spechaleerasmus.eu/
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Turklāt tīmekļa vietnes sadaļa ar nosaukumu RĪKI PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAI 
piedāvā projekta svarīgākos INTELEKTUĀLOS REZULTĀTUS: "Intelektuālais 
rezultāts IO.1 Salīdzinošā analīze" (I.O1), SPE.C.H.A.L.E. Toolkit (I.O2), 
Nobeiguma rekomendācijas un validācijas vadlīnijas (I.O3), papildu produkti. 

 

 

 

Portāla īstenošana veicināja arī projekta piedāvāto papildu aktivitāšu izveidi. 
Īpaši var pieminēt SPE.C.H.A.L.E. TĪKLU un FORUMU, ko var apskatīt portālā.  

Tīkls, kas tika izveidots 2021. gada decembrī, tiks popularizēts, pirmkārt, 
noslēguma konferences laikā Portugālē, Alentežā, un citos informācijas 
izplatīšanas pasākumos (viens Francijā un viens Itālijā), lai piesaistītu pieaugušo 
izglītības sniedzējus, privātās un valsts iestādes, tūrisma un kultūras 
organizācijas, uzņēmumus un MVU, mācību aģentūras, augstākās izglītības 
iestādes, jaunos audzēkņus, pasniedzējus u.t.t. Paredzams, ka tas piesaistīs 
dažādu tipu organizācijas no dažādām valstīm, veicinot projekta ietekmes 
palielināšanu un sadarbības un inovāciju apmaiņas attīstību pieaugušo 
izglītības un mūžizglītības jomā visā Eiropā. 

Turklāt tīkls ir noderīgs instruments, lai iepazītos un dalītos pieredzē par 
tēmām, kas saistītas ar kultūras mantojuma uzlabošanu, atrastu partnerus un 
uzsāktu jaunas izglītības iniciatīvas. 

Jūs varat pievienoties tīklam un piedalīties SPE.C.H.A.L.E.  forumā. Jūs noteikti 
esat gaidīti! 
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B. daļa 

 

 

 

 

PRAKSE: VIETĒJIE SCENĀRIJI 

 

- Pieaugušo izglītība un kā kļūt par “SPECIĀLISTIEM”  

 

 - Labāko gadījumu un labāko projektu apraksts 
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- Pieaugušo izglītība un kā kļūt par “SPECIĀLISTIEM”  

Pieaugušo izglītības pasākumus var īstenot vietējā vai makro līmenī. Šīs rīku 
komplekta daļas temats ir izglītības dinamikas izpēte.  

Mērķis ir izveidot telpu, kurā varētu tuvoties dažiem vietējiem pamata 
scenārijiem un pieaugušo izglītības praksei. 

Pārskats, kurā izšķir valstis, norises vietas, darbības, priekšmetus un iepazīstina 
ar dažiem pozitīviem pieaugušo izglītības piemēriem. 

Izvēlētie piemēri un gadījumi, kā arī labā prakse ir noderīgi, un tos var izmantot 
citās mācību vietās, un tie var iedvesmot jauniem pasākumiem. 

"B" daļa ir interviju, tekstu, prakses un materiālu apkopojums par izvēlētajiem 
projektiem un iniciatīvu pētījumiem; tā sniedz konkrētus ieteikumus, kā 
modelēt vai plānot pieaugušo apmācību. 

Paldies ekspertiem un cilvēkiem, kas iesaistīti lietu kartēšanā un īstenoto 
sasniegumu padziļināšanā. Jo īpaši, mēs vēlamies pateikties: 

o Vida Drąsutė un Carlotta Maria Crippa no VšĮ "eMundus" (Lietuva) 
o Anna Dalosi un Chrystalla Pachita no Seal Cyprus (Kipra) 
o Cesare Chiesa un Giacomo Pasino no "Unione Collinare Terre di Vigneti 

e Pietra da Cantoni" un Rosignano Monferrato pašvaldības (Itālija) 
o Korrado Kalvo (Corrado Calvo) no Pietra da Cantoni fonda Ekomuzeja 

(Itālija). 

Šajā sadaļā ir aprakstīti trīs Eiropas projekti un divas vietējās iniciatīvas.  

Ļoti nozīmīgs bija iepriekšējais projekts "Kultūras mantojuma veicināšana 
paaudžu dialoga veidošanai - FOCAL", ko līdzfinansēja programma 
"Mūžizglītības programma 2007/2013 - Grundtvig partnerības projekts".  
Projekta mērķis bija izpētīt un atklāt līdzības un atšķirības starp valstīm, 
apmainīties ar kultūras pieredzi, iepazīstināt ar kultūru un uzturēt 
starppaaudžu dialogu starp jauniešiem un senioriem. Kultūras mantojums, 
tradīcijas, māksla bija galvenās projekta izglītības programmas sastāvdaļas. 

No otras puses, projekta "VRSciT virtuālās realitātes zinātnes ekskursija" 
ietvaros tika attīstītas prasmes un ieskicēta nepieciešamība personalizēt 
mācības atbilstoši IKT un jaunajām tehnoloģijām. 

Tā tiek līdzfinansēta programmas "Erasmus+ 2014-2020 (KA2 Stratēģiskās 
partnerības pieaugušo izglītībai)" ietvaros, un tā ietver interesantu kultūras, 
sociālo un vides vietu virtuālus, izglītojošus apmeklējumus, izmantojot virtuālās 
realitātes (VR) un mijiedarbības metodes, lai lietotājiem nodrošinātu unikālu 
mācību pieredzi. VRSciT projekta (pašlaik tiek īstenots) īpašais mērķis ir izpētīt 
jaunas pieejas izglītības tūrismā, piemēram, 3D modelēšanu kopā ar 360º 
iekļaujošu VR vidi, lai izveidotu inovatīvas virtuālās izglītības ainas.  

Trešais gadījums nedaudz attālinās no kultūras mantojuma jomas, kas ir viena 
no mūsu SPE.C.H.A.L.E. projekta horizontālajām tēmām, un pievēršas 
kompetencēm, kas atbalsta pieaugušo izglītojamo aktīvu līdzdalību sabiedrībā. 
Tas ir projekts "ADULATION - Pieaugušo izglītība sociālajām pārmaiņām", ko 
līdzfinansē "ERASMUS+ 2014/2020 - KA2 Stratēģiskās partnerības pieaugušo 
izglītībai" programmas ietvaros un kas veicina aktīvu pilsoniskumu, izmantojot 
pieaugušo izglītību, radot apmācību iespējas un attīstot pieaugušo izglītotāju 
kompetences. Pieaugušo izglītības profesionāļi ir iepazinuši inovatīvus rīkus un 
metodoloģijas, lai nodrošinātu, ka pieaugušie un vecāka gadagājuma 
izglītojamie ar ierobežotām iespējām kļūst par aktīviem pilsoņiem un 
brīvprātīgajiem. Lielāka pilsoniskā līdzdalība ir sociālo pārmaiņu pamats, un tā 
var ietekmēt valstis un reģionus visā Eiropā. 

Pārejot uz vietējiem gadījumiem, tika organizēts kurss pieaugušajiem "Tūrisma 
viesmīlība un tās nozīme teritoriālās popularizēšanas kontekstā (Monferrato, 
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautajā vīna ainavu vietā)", lai 
atjaunotu vietējās kultūras un tūrisma aktivitātes, ko skārusi Covid-19 
pandēmija. Kopienu un vietējo administratoru grupa nolēma izstrādāt un 
īstenot mācību programmu, lai uzlabotu savu teritoriju popularizēšanas un 
tūrisma viesmīlības stratēģiju.  

Tajā pašā teritorijā, kas atrodas kā UNESCO Pasaules mantojuma vieta "Vīna 
ainavas", tika īstenots 2021. gada projekts "Iepazīsti Eiropas projektu izstrādi 
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stratēģiskajiem projektiem UNESCO 6. pamatzonas teritorijā". Specializēts 
apmācību kurss vietējiem administratoriem", kas paredzēts pilsētu padomju 
locekļiem un pašvaldībām. Projekta mērķis bija dot iespēju vietējiem mēriem, 
padomniekiem, administratoriem iegūt zināšanas, lai labāk popularizētu 
Monferrato kultūras mantojumu un ainavu, kā arī popularizētu teritoriju un tās 
izcilību. Mācīšanās un kompetenču attīstība bija saistīta arī ar Eiropas projektu 
izstrādi un Eiropas projektu stratēģiju teritorijām.  

Abām iniciatīvām ir sekojušas konkrētas kopienas un iesaistīto cilvēku darbības 
un realizācija, kas joprojām turpinās; tā ir "vieta", kur tiek attīstītas un attīstītās 
personīgās prasmes, darbības un mijiedarbība, un kas ļauj turpināt sagatavot 
un īstenot dažādas stratēģijas. 

Šajā ziņā šie gadījumi ir pārsteidzoši vērtīga pieredze pieaugušo izglītības jomā, 
jo tie kļūst par veidu, kā izprast saikni starp neformālo izglītību un kompetenču 
attīstību, starp personīgajām spējām un kopējo izaugsmi.  

Tas ir veids, kā kļūt par “SPECIĀLISTU”. 

Pieredzes apmācība apvienojumā ar apmācības metodēm var būt operatīva un 
praksē sniegt labākus rezultātus nekā citas. Dažādu rīku un aktivitāšu, 
piemēram, turpmākajās lappusēs aprakstīto, izmantošana var veicināt 
personīgo mācīšanos, izmantojot simulācijas pieredzi. 
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