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IEVADS 

 
 

Mūsdienās ir svarīgi mazkvalificētus pieaugušos iesaistīt pieaugušo izglītībā, jo tādējādi viņi 

uzlabo savas prasmes un var iegūt darbu, paturēt jau esošo darbu vai pat uzlabot savas spējas 

un prasmes. Diemžēl "pieaugušo izglītībā pieaugušie ar zemu kvalifikācijas līmeni iesaistās uz 

pusi mazāk nekā pieaugušie ar augstāku prasmju līmeni. Atbilstoši PIAAC [Starptautiskās 

pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas] datiem tikai 20% no pieaugušajiem ar 

zemu kvalifikācijas līmeni piedalās pieaugušo izglītībā saistībā ar viņu darbu. Pieaugušo ar 

vidēja līmeņa un augstākām prasmēm dalība ir daudz lielāka (respektīvi 37% un 58%). Viens 

no šo atšķirīgo rādītāju galvenajiem iemesliem ir tas, ka pieaugušajiem ar zemu prasmju 

līmeni ir grūtāk saprast savas vajadzības, līdz ar to tie mazāk meklē izglītošanās iespējas”.1 

 

Turklāt bieži vien pieaugušie ar zemu kvalifikācijas līmeni nespēj sekot līdzi informācijai, kas 

tiek pasniegta kursos, jo valoda šķiet pārāk sarežģīta, vai arī tā sagādā diezgan lielas grūtības. 

Nesen ir kļuvis zināmāks termins "viegla valoda", un tas attiecināms ne tikai uz juridiskiem vai 

tehniskiem tekstiem, bet tiek arvien vairāk izmantots dažādos kontekstos – uzņēmumu, 

valdības iestāžu un starptautisku organizāciju mājaslapās, dažādās publikācijās, brošūrās un 

citos materiālos. Arī Pasaules Veselības organizācija uzsver vieglās valodas svarīgumu.2 

 

Lai gan vieglā valoda ir kļuvusi populāra dažādos sektoros, apmācību mazkvalificētiem 

pieaugušajiem jomā trūkst pētījumu un informācijas par vieglās valodas lietojumu pieaugušo 

izglītībā. Tādēļ ir ļoti būtiski apmainīties ar pieredzi un zināšanām par viegliem informācijas 

nodošanas veidiem mazkvalificētiem pieaugušajiem. Ja apmācību programmas būtu vieglā 

valodā un mazkvalificētiem pieaugušajiem viegli uztveramas, mācību nepabeigušo skaits 

samazinātos, izglītojamo pašapziņas līmenis palielinātos, kā arī būtu lielākas iespējas atrast 

darbu. 

 

Viegla valoda apmācību jomā ir salīdzinoši jauna koncepcija, taču tas ir būtisks solis, kas jāveic, 

lai uzlabotu mazkvalificētu pieaugušo dzīves. Turklāt labumu no tā gūtu ne tikai mazkvalificēti 

pieaugušie, bet arī sabiedrība, valstis un to ekonomikas. Eiropas Profesionālās izglītības 

attīstības centrs (Cedefop) ir norādījis, ka "mazkvalificēti pieaugušie jāuzskata par 

ievainojamu sabiedrības daļu lielākajā daļā dalībvalstu. Ir pierādīts, ka, ja kāds ir 

mazkvalificēts, tas negatīvi ietekmē ne tikai šo personu, bet gan arī uzņēmumus un sabiedrību 

kopumā. Mazkvalificētu pieaugušo iedrošināšana, veicinot viņu prasmju pilnveidošanu un/vai 

pārkvalifikāciju, nepārprotami ir saistīta ar apjomīgiem sociāliem un ekonomiskiem 

pasākumem”.3 

 

Ir ļoti svarīgi domāt par viegliem veidiem, kā nodot zināšanas tiem, kam tās visvairāk ir 

nepieciešamas. Pieaugušo izglītība pastāv, lai sniegtu zināšanas pieaugušajiem, un valodas 

barjerai nevajadzētu būt par iemeslu atbilstošu apmācību neiegūšanai. 
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PROJEKTS “EASY WAYS TO TRANSFER KNOWLEDGE” 

 

 

Projekts radās, jo pieaugušo izglītībā pastāv problēma – apmācību kursu valoda un to 

pasniegšanas veids bieži vien ir pārāk sarežģīts mazkvalificētiem pieaugušajiem. Kursi bieži 

vien tiek pasniegti, neņemot vērā andragoģijas principus, kā rezultātā apmācību kursi nav 

piemēroti pieaugušo vajadzībām. 

 

Projecta mērķis ir apmainīties ar partnervalstu labo pieredzi šajā jomā un formulēt 

ieteikumus viegliem veidiem, kā nodot zināšanas, kas varētu noderēt darbā ar  

mazkvalificētiem pieaugušajiem, ilgstošiem bezdarbniekiem, kā arī bēgļiem un cilvēkiem ar 

valodas uztveres problēmām. 

 

Projekta uzdevums ir vairot pedagogu zināšanas par darbu ar mazkvalificētiem 

pieaugušajiem, un tas tiks sasniegts, sagatavojot rokasgrāmatu "Easy ways to transfer 

knowledge", kurā tiks iekļauta labās prakses apmaiņa, ES politikas pieaugušo izglītībā 

apraksts, partnervalstu izglītības sistēmu salīdzinājums, 25 ieteikumi veiksmīgām apmācībām 

un citi ieteikumi, kas varētu būt vērtīgi.. 

 

Vieglas apmācību pieejas izstrāde ir balstīta uz vieglās valodas pamatprincipiem – īsa un viegli 

saprotama informācija, nav liekvārdības un svešvārdu. Informācija tiek pasniegta, izmantojot 

dažādus palīgmateriālus, piemēram, piktogrammas, attēlus, darbojoties praktiski un arī 

iesaistot piemērus no ikdienas dzīves. Viegla valoda ir skaidra, precīza, kārtīga un piemērota 

konkrētajai auditorijai, un tās uzdevums ir palīdzēt pedagogam nodot informāciju tieši šādā 

veidā. 

 

Projekts tika īstenots starptautiskā līmenī, apmainoties ar informāciju par dažādām izglītības 

pieejām un salīdzinot šo informāciju, kā arī apmainoties ar informāciju par tiesisko regulējumu 

izglītības jomā katrā valstī, jo pozitīvas izmaiņas izglītības jomā Eiropas līmenī var tikt 

sasniegtas tikai tad, ja strādājam kopā. 

 

Projekta rezultāts ir šī rokasgrāmata, ko var izmantot pedagogi, izglītības iestādes, NVO, 

ierēdņi, plašsaziņas līdzekļi un citas ieinteresētās personas. Šī rokasgrāmata ir noderīgs avots 

ikvienam, kurš ir saistīts ar pieaugušo izglītību, jo īpaši ar mazkvalificētu pieaugušo 

apmācībām. 
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EUS POLITIKA ATTIECĪBĀ UZ MAZKVALIFICĒTIEM PIEAUGUŠAJIEM 
 

  

Mazkvalificētu pieaugušo izglītība un apmācības Eiropas līmenī ir ļoti svarīgs temats. ES ir 

veikti vairāki pētījumi par pieaugušo izglītību un īpaši par mazkvalificētu pieaugušo 

iesaistīšanu un apmācīšanu, kā arī ir dažādas Eiropas Komisijas iniciatīvas. Turklāt pieaugušo 

prasmju pilnveidošana ir tieši saistīta ar Eiropa 2020 stratēģisko uzdevumu sasniegšanu. 

 

2011. gadā Padome pieņēma Rezolūciju par atjaunotu Eiropas izglītības programmu 

pieaugušajiem.4 Tajā tika uzsvērta nepieciešamība iesaistīt pieaugušos izglītībā ar mērķi 

uzlabot viņu prasmes. 

 

Tajā arī izvirzītas konkrētas prioritātes, kas sasniedzamas līdz 2020. gadam. 2016. gadā 

Eiropas Komisija pieņēma ieteikumu “Prasmju pilnveides ceļi – jaunas iespējas 

pieaugušajiem”.5 Šī ieteikuma mērķis ir sniegt mazkvalificētiem pieaugušajiem iespēju "iegūt 

minimālo rakstpratības, rēķinpratības un digitālās kompetences līmeni; un/vai iegūt plašāku 

prasmju, zināšanu un kompetenču klāstu, kas atbilst darba tirgus un aktīvas dalības sabiedrībā 

prasībām".6 2019. gadā tika publicēts ziņojums par šī ieteikuma īstenošanu.7 Darba grupa 

secināja, ka vairākās valstīs ir panāktas pozitīvas izmaiņas. Tika norādīts, ka lielākā daļa 

pasākumu koncentrējās uz mazkvalificētiem pieaugušajiem, kas ir bez darba, taču valstis ir 

sākušas atbalstīt tos mazkvalificētos pieaugušos, kam jau ir darbs, jo šī mērķgrupa ir ļoti liela. 

Darba grupa secina, ka ir nepieciešams vairāk pasākumu, lai sasniegtu būtiskākas izmaiņas un 

palīdzētu daudz vairāk pieaugušajiem. 

 

2017. gadā Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs izdeva publikāciju Investing in 
skills pays off: the economic and social cost of low-skilled adults in the EU. Tā sniedz 

"vispusīgus un skaidrus pierādījumus par mazkvalificētiem pieaugušajiem ES, viņu daudzumu 

un īpašībām, kā arī viņu ekonomiskajām un sociālajām izmaksām".8 Ziņojuma secinājumos 

tiek uzsvērts, ka nākotnē prognozē mazāku skaitu mazkvalificētu pieaugušo, taču šobrīd 

situācija ir diezgan sarežģīta, jo daudzi mazkvalificētie pieaugušie atrodas nelabvēlīgā stāvoklī 

un darba tirgū ir jo īpaši neaizsargāti. Ziņojumā ir ieteikts arī radīt konkrētāku šīs mērķgrupas 

iedalījumu, jo tā nav vienveidīga. Turklāt tiek uzsvērts, ka ir nepieciešams īstenot efektīvākas 

politikas un programmas. 

 

Papildus tam Eiropas Komisija ir izveidojusi ET 2020 Pieaugušo izglītības darba grupu, kas vērš 

uzmanību uz iespējām, kā izveidot mūsdienīgas pieaugušo izglītības sistēmas.9 

 

Ir bijušas vairākas iniciatīvas un ir veikti pasākumi attiecībā uz pieaugušo izglītību, kā arī ir 

sasniegti uzlabojumi. Taču pieaugušo izglītībā ir sarežģīta, jo īpaši attiecībā uz 

mazkvalificētiem pieaugušajiem, kuriem trūkst mūsdienu darba tirgū nepieciešamo 

pamatprasmju. Viens veids kā veicināt izglītības pieejamību varētu būt apmācību kursi valodā, 

kas ir atbilstoša mazkvalificētu pieaugušo līmenim. 
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PARTNERVALSTU IZGLĪTĪBAS POLITIKAS SALĪDZINĀJUMS 
 
 

Eiropas Savienībā izglītība ir svarīga, un ES pastāv vienoti izglītības mērķi, tostarp arī attiecībā 

uz pieaugušo izglītību. Lai sasniegtu šo mērķi, katrai valstij ir savs dokumentu kopums, 

noteikumi, stratēģijas un plānošanas dokumenti pieaugušo izglītības jomā. Visās valstīs ir 

likumi un noteikumi, kas regulē izglītības jomu, tostarp pieaugušo izglītību. Turklāt nozīmīga 

loma ir pieaugušo izglītības un vispārējās izglītības stratēģijām, piemēram, Latvijā un Rumānijā 

ir nacionālās vadlīnijas izglītības attīstībai 2014. – 2020. gada plānošanas periodā. Tā kā dažu 

plānošanas dokumentu termiņš beidzas 2020. gadā, tiek gatavotas jaunas stratēģijas un 

politikas. Visās valstu politikās ir daži kopīgi pamatelementi - izglītībai jābūt pieejamai visiem, 

izglītības vajadzības jāvērtē atbilstoši darba tirgus vajadzībām, kā arī izglītības jomā ir jābūt 

sadarbībai starp dažādām struktūrām, organizācijām un valsts iestādēm. 

 

Vietējo pašvaldību loma partnervalstīs ir atšķirīga. Piemēram, Polijā pašvaldības iestādes ir 

atbildīgas par pieaugušo valsts skolu izveidi, vadīšanu un finansēšanu, turpretī Latvijā tās ir 

atbildīgas par valsts politikas īstenošanu, bet ļoti bieži pieaugušo izglītību nodrošina privāti 

uzņēmumi, kas ievēro valsts politiku un vietējo pašvaldību noteikumus. Gan Turcijā, gan 

Rumānijā ir reģionālās (rajonu un apgabalu) nodarbinātības aģentūras, kā arī īpaši apmācības 

centri. 

 

Pieaugušo izglītības sniedzējiem Latvijā ir daudz resursu, piemēram, Ieteikumi pieaugušo 

neformālās izglītības programmu izstrādei un licencēšanai, un to sniedzēji ir dažādi - 

apmācības centri, privāti uzņēmumi, NVO, kā arī valsts finansēti kompetences centri. To 

iespējas piedāvāt apmācības lielā mērā ir atkarīgas no atrašanās vietas, pieejamā finansējuma 

un piedāvātajiem kursiem. Tomēr pati nozare ir diezgan daudzveidīga. Piemēram, Polijā ir 

daudz mērķgrupu un arī daudz pakalpojumu sniedzēju, ir dažādas valsts un nevalstiskas 

iestādes (gan formālās izglītības sistēmā, gan ārpus tās), un rezultātā tā neveido integrētu 

nozari. Līdzīga situācija ir arī Rumānijā – tur nozare ir daudzveidīga, ir īpašas valsts iestādes; 

tomēr nozare nav integrēta, jo tā ir atkarīga no ieinteresēto personu partnerībām. Turcijā 

organizācijām, kas nodrošina apmācības, ir vairākas vadlīnijas, kas minētas valsts politikas 

dokumentos. Viņiem ir arī izglītības stratēģija “Vision 2023”. Savukārt Bulgārijā vietējās 

pašvaldības ir iesākušas vairākas nodarbinātības programmas. 

 

Partnervalstīs ir identificēti vairāki šķēršļi. I Bulgārijā galvenais šķērslis ir prasmju novecošana, 

proti, daudzos gadījumos pašreizējās prasmes vairs neatbilst prasībām, jo tehnoloģijas ir 

attīstījušās. Bulgāriju satrauc arī personu iekļaušana apmācību pasākumos. Galvenais šķērslis 

Latvijā ir tas, ka kursu piedāvājums lauku teritorijās ir diezgan ierobežots, un bieži šie kursi 

pārklājas ar pieaugušo darba laiku. Polijā apmācību piedāvājums lauku apvidos ir diezgan 

ierobežots, un cilvēkiem lauku apvidos ir grūti piekļūt šiem apmācību kursiem. Vēl viens 

šķērslis ir nepietiekama palīdzība un atbalsta resursi mazkvalificētiem pieaugušajiem. 
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Galvenie šķēršļi Rumānijā ir nepietiekami palīdzības un atbalsta resursi, informācijas un 

iespēju trūkums izolētākās teritorijās, konsultēšana, zema romu kopienas locekļu līdzdalība, 

neatbilstošas attiecības, sadarbība starp darba devējiem un apmācību sniedzējiem. Savukārt 

Turcijā galvenais šķērslis ir apmācību organizējošo organizāciju nespecializēšanās mācību 

procesu un pasniedzēju dažādības un neviendabīguma dēļ. 

 

Statistika pieaugušo izglītībā ir satraucoša, jo izglītojamo iesaistes līmenis pieaugušo izglītībā 

ir nepietiekams. Piemēram, Polijā pieaugušo līdzdalības līmenis mācībās 2017. gadā bija 4%, 

salīdzinot ar ES vidējo rādītāju – 10,9%. Savukārt Latvijā pieaugušo līdzdalības līmenis izglītībā 

un apmācībās ir pieaudzis kopš 2015. gada, tomēr iesaistīšanās līmenis ir diezgan zems. 

Partnervalstīm ir kopīgs redzējums, ka pieaugušo izglītojamo iesaistīšanai izglītībā un 

apmācībās jābūt prioritātei un ka būtu jāsasniedz daudz vairāk cilvēku, īstenojot dažādus 

pasākumus gan valsts, gan vietējā līmenī. Turklāt jāņem vērā Eiropas kvalifikācijas 

ietvarstruktūra un tās prasības. 

 

Jāsecina, ka, kaut arī partnervalstu izglītības sistēmās ir atšķirības, problēmas un šķēršļi 

pieaugušo izglītības jomā ir diezgan līdzīgi. Visas partnervalstis saskaras ar vieniem un tiem 

pašiem šķēršļiem, tāpēc pieredzes apmaiņa ir būtiska, lai veicinātu izmaiņas. 
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MĒRĶAUDITORIJAS RAKSTUROJUMS – PIEAUGUŠIE IZGLĪTOJAMIE 
 

ESAO definē mazkvalificētus pieaugušos kā “pieaugušos ar zemu izglītības līmeni, proti, tie, 

kuru augstākā kvalifikācija ir zemākā vidējā izglītība (ISCED 0–2), proti, viņi nav pabeiguši 

vidusskolu vai tai līdzvērtīgu izglītību, vai pieaugušie ar zemu kognitīvo spēju līmeni, proti, tie, 

kas ESAO pieaugušo prasmju apsekojuma (PIAAC) lasītprasmes un / vai rēķināšanas prasmes 

dimensijā ir ieguvuši 1. vai zemāku prasmju līmeni. ”10 Šādi pieaugušie var veikt tikai ļoti 

vienkāršus lasīšanas uzdevumus par viņiem pazīstamām tēmām, kā arī var tikt galā ar ļoti 

vienkāršiem matemātikas uzdevumiem, piemēram, skaitīt. 

Ņemot vērā šo definīciju, vairāk nekā vienam no pieciem pieaugušajiem ESAO ir zemas 

prasmes. 22% pieaugušo ESAO valstīs ir zems izglītības līmenis, un ir vēl vairāk pieaugušo ar 

zemām izziņas prasmēm. Valstīs, par kurām ir pieejami dati, vidēji 26,3% pieaugušo spēj veikt 

dažus ļoti vienkāršus lasīšanas un/vai matemātiskos uzdevumus. Ir liels izaicinājums sniegt 

viņiem iespējas uzlabot prasmes mainīgajā darba pasaulē.10 

ESAO ir veikusi pētījumu par to cilvēku skaitu, kuriem ir zemas prasmes visās ESAO valstīs, un 

pētījumu rezultāti parādīti šajā tabulā.10 

 

Termins “mazkvalificēti” ir diezgan sarežģīts termins, jo pieaugušajiem var būt zemas 

prasmes, taču tas nebūt nenozīmē, ka viņi ir “mazkvalificēti”. Varētu būt, ka pieaugušajiem ir 

zems izglītības līmenis vai zems kognitīvo spēju līmenis, tomēr viņiem var būt citas vērtīgas 

prasmes, piemēram, labas komunikācijas prasmes, spēja gleznot, dziedāt. Turklāt zems 

izglītības līmenis neizslēdz vērtīgu pieredzi, kas gadu gaitā iegūta konkrētā darbā. 
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Pieaugušo izglītība un mūžizglītība tiek saistītas ar strādājošo pieaugušo profesionālo 

pilnveidi, tomēr profesionālās izglītības iestādēs, kurās pieaugušie mācās un pilnveido savas 

prasmes, joprojām dominē skolas pedagoģija, proti, viņiem viela tiek pasniegta tāpat, kā to 

dara skolās bērniem, taču šāda veida mācīšana nav piemērota pieaugušo mācīšanās 

īpatnībām. 

 

Pedagogam ir jāspēj pielāgoties darbam ar izglītojamo dažādiem iepriekšējās izglītības 

sagatavotības līmeņiem, jo grupa var sastāvēt no personām ar vai bez iepriekšējas izglītības, 

personām ar invaliditāti, migrantiem, nodarbinātajiem, kā arī darba meklētājiem. Pedagogam 

ir svarīga loma pieaugušo izglītojamo motivēšanā un iedrošināšanā turpināt mācības, ja 

nepieciešams, individuāli pielāgojot mācību procesu, lai mazinātu priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas risku. 

 

Priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu var ietekmēt arī iepriekšējā negatīvā pagātnes mācīšanās 

pieredze. Pedagogam ir svarīgi spēt atpazīt riska faktorus, neradot izglītojamajam pašapziņas 

un motivācijas kritumu. Galvenie faktori, kuri ietekmē izglītības un mācību pārtraukšanu, ir 

saistīti ar indivīda motivāciju, ģimeni un sociālo fonu. Izglītības sistēmas faktori arī var 

ietekmēt izglītojamā motivāciju un interesi par mācībām. Individuāla pieeja un pedagoga 

izrādīta interese palīdz samazināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku, mudinot 

izglītojamo pabeigt mācības. 

 

Pieaugušo izglītībā apmācības bieži tiek organizētas neveidojot vienlīdzību un izglītojamo 

iesaisti mācību procesā. Pieaugušo iesaiste mācību procesā ir būtiska profesionālās izglītības 

pievilcības celšanai un ilgtspējīgas izglītības attīstībai. Pareiza pieaugušo mācīšanas metožu 

izmantošana var potenciāli samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku.  

 

Pedagogiem ir būtiski pāriet no frontālā mācību procesa uz sadarbību un izglītojamo 

iesaistīšanu. Veiksmīgs pieaugušo mācīšanās princips ir koncentrēties uz to, ko 

izglītojamajiem vajag zināt, nevis uz to, ko vajag iemācīt. 
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KĀ IZVĒLĒTIES MĀCĪBU METODI? 
 

 

Pedagoga profesionālā kompetence ir pašizglītības un pašattīstības rezultāts, kas sastāv no 

pedagoģisko zināšanu, prasmju un kompetenču izmantošanas mācību darbā. Efektīvu 

mācīšanos sekmē kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana: prasme izprast izglītojamā 

mācīšanās vajadzības un izvēlēties atbilstošus mācību paņēmienus; prasme interpretēt un 

pielāgot mācību metodiku un personalizēt mācību procesu, kā arī prasme adekvāti rīkoties 

nepieciešamajā situācijā. Pedagoga sadarbība ar izglītojamiem sekmē pozitīvu mācību vidi un 

spēju pielāgoties. 

 

Andragoģija ir jēdziena ‘pieaugušo pedagoģija’ sinonīms. Andragoģija ir pieaugušo izglītojamo 

mācību metode un prakse, kas skaidro pieaugušo mācīšanās īpatnības, uzsverot atšķirības 

starp bērnu un pieaugušo mācīšanas veidiem.11 

 

Andragoģija balstās uz pieaugušā reālās dzīves vajadzībām, problēmu risināšanu un 

izglītojamo iesaisti mācību procesā. Pedagoga loma pieaugušo izglītībā ir atbalsta mehānisms 

informācijas nodošanai. Pedagogam darbā ar pieaugušo jāņem vērā pieaugušo mācīšanās 

īpatnības. Pieaugušais atšķirībā no bērna pats izvēlas uzsākt mācības un tās saista ar 

pašpilnveides vajadzību, turklāt pieaugušais ir vienā līmenī ar pedagogu. Mācību procesā tiek 

iesaistīta pieaugušā pieredze un mācību uzdevumi balstās uz problēmu risināšanu un reālās 

dzīves vajadzībām. 

 

Lai arī pieaugušie apmācības sāk mērķtiecīgi un labprāt, darbam ar pieaugušajiem ir 

nepieciešama lielāka pacietība, un ir ļoti svarīgi saprast, ka mācību process būs laikietilpīgāks, 

nekā tas ir, strādājot ar bērniem. 

 

Jānorāda, ka pieaugušo un bērnu mācīšanā nedrīkst izmantot vienas un tās pašas metodes, 

un pedagogi ir jāsagatavo darbam ar pieaugušo, jo tas ir pamats profesionālās izglītības 

pievilcības celšanai. 

 

Vēl viena svarīga lieta, kas jāatceras, ir tāda, ka, apmācot pieaugušo, teorijai vienmēr jābūt 

saistītai ar praksi, turklāt apmācību mērķim vajadzētu būt atbilstošam pieaugušo interesēm 

un vajadzībām. Lai spētu nodrošināt mūsdienīgu izglītību, ir nepieciešams nepārtraukti 

uzlabot izglītības saturu. 

 

Lai atvieglotu informācijas nodošanu mazkvalificētiem pieaugušajiem, šajā rokasgrāmatā ir 25 

labas prakses padomi, ko sagatavojuši visi projekta partneri. Šie padomi ir labā prakse, ko 

izmanto katrā partnervalstī, un to piemērošana varētu būt noderīga, piedāvājot apmācības 

mazkvalificētiem pieaugušajiem. 
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25 LABĀS PRAKSES IETEIKUMI 
 

Radiet tādu atmosfēru, lai apmācāmie pirms mācīšanās būtu atbrīvoti. 
Ir svarīgi, lai apmācāmie būtu atbrīvoti un justos pārliecināti par mācībām. Šajā posmā 

ir vairākas iespējas, piemēram, iepazīstiet viens otru, sākot ar vienkāršu iepazīšanās 

aktivitāti, lai varētu apmācāmos iepazīstināt ar sevi, kā arī lai apmācāmo starpā 

veicinātu saziņu. Noteikti izrādiet entuziasmu un motivāciju, tādējādi radot tādu 

atmosfēru klasē, kas veicina to, ka apmācāmie jums uzticas un ir pārliecināti, ka tie gūs 

labumu no šīm mācībām. 

 

Ienākot klasē, sāciet stundu ar iepazīšanās aktivitāti, lai kaut ko vairāk uzzinātu par 
apmācāmajiem. 
Šī tehnika ne tikai palīdz pielāgoties konkrētajai auditorijai un atbrīvo apmācāmos, 

bet arī palīdz ar laika vadību. 

 

Apmācību vajadzību analīze pirms kursa ieviešanas. 
Padziļināta vajadzību analīze ir būtiska apmācību veiksmīgumam un lietderībai. 

Mēģiniet noskaidrot, kāpēc izglītojamie pieteicās apmācībām, kāds ir viņu 

pašreizējais zināšanu un prasmju līmenis priekšmetā un ko viņi sagaida no šī kursa. 

Veiciet analīzi, lai noskaidrotu plaisu starp esošajiem un nepieciešamajiem 

izglītojamo kompetences līmeņiem, un pēc tam identificējiet prasmju vai zināšanu 

sarakstu, kas izglītojamajiem jāpanāk. Attiecīgi pielāgojiet kursa programmu. 

 
Īsfilmu “laimīgu veiksmes stāstu” izmantošana izglītojamo iedvesmai. 
Tas ir īpaši noderīgi uzņēmējdarbības izglītības jomā, lai stimulētu izglītojamo 

uzņēmējdarbības garu, motivētu viņus un mudinātu viņus īstenot savas idejas.  

Pirms skatīšanās priekšskatiet filmu un nosakiet, vai jūs izmantosiet visu filmu vai tikai 

dažus segmentus, lai ilustrētu mācību programmas mērķus. Veiciniet izglītojamo 

iepriekšējās zināšanas (lūdziet izglītojamajiem pierakstīt, ko viņi zina par priekšmetu 

un ko domā, ka zina). Pēc filmas noskatīšanās palūdziet, lai izglītojamie pārskata savus 

sarakstus, pamatojoties uz to, ko viņi ir iemācījušies. Uzdodiet jautājumus un 

apspriediet jauno informāciju. 

 

Stresa vadība – kustība. 
Stress pirms mācību sesijas ar mazkvalificētiem pieaugušajiem ir dabisks, jo pastāv 

vairākas problēmas: komunikācija, izpratnes līmenis, motivācija utt. Labākais veids, kā 

mazināt stresu vai mēģināt to novērst, ir pārvietošanās. Pārvietojieties, staigājiet pa 

telpu, apskatiet, kur vēlaties doties, un virzieties uz šo vietu. Visas šīs kustības palīdz 

uzturēt nodarbību un palīdz jums iepazīties ar grupu. 
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 Četras salas – radoša refleksija, kulturālā daudzveidība, komandas darbs. 
Metode tiek izmantota, lai veicinātu integrācijas, mazākumtautību, vairākuma, 

cilvēktiesību, kultūras daudzveidības kritisku un radošu atspoguļojumu. 
Stāsts. Dalībnieki veidos četras komandas, katra komanda pārstāv salu, kuru izveidos 

viņi, ievērojot dažus norādījumus. Plūdu dēļ tiks evakuētas divas salas. Iedzīvotājiem 

jāatrod vieta divās citās salās. Viņiem ir jāvienojas savā starpā. Būs diskusija par 

integrācijas procesu, nākotnes konfliktiem, to pamatiem un miermīlīgu risinājumu. 

Pārrunu laikā dalībnieki var atrast ikdienas situācijas piemērus šai situācijai, 

koncentrējoties uz šādiem jautājumiem: Kāpēc integrācija ir tik grūta? Vai mums 

jāatsakās no savas kultūras? 

 

Mācīšanās temps  – esiet pacietīgi. 
Darbs ar mazkvalificētiem pieaugušajiem prasa vairāk pacietības, un ir svarīgi saprast, 

ka mācīšanās prasa vairāk laika nekā ar jauniem izglītojamajiem. Plānojot darbu, būtu 

labi, ja prātā būtu vairākas iespējas, kā mācību materiālu pasniegt, arī saīsinātā versijā. 

Katram izglītojamajam ir savs temps, un pedagogs ir mācīšanās veicinātājs ar 

uzdevumu nodrošināt optimālu izglītojamo izaugsmi, personalizējot izglītojamā 

atbalstu. Šajā gadījumā, ja iespējams, katram izglītojamajam vajadzētu būt pielāgotai 

pieejai, balstoties uz viņa tempu. 

 

Izglītojamo motivācijas palielināšana, pielāgojot apmācību saturu. 
Izglītojamo motivācija var palielināties, ja viņiem rodas sajūta, ka zināšanas būs 

noderīgas turpmākajā dzīvē, darbā utt. Pieaugušajiem ir jāspēj jaunas zināšanas 

integrēt jau zināmajās. Tas nozīmē augstāku motivāciju un aktīvāku izglītojamo 

līdzdalību. Tā kā tikai izglītojamie var mums pateikt, kā jaunais sader vai nesader ar jau 

esošajām zināšanām, mums viņiem tas jājautā. Jautājiet izglītojamajam atsauksmes 

par jūsu mācību programmu un nodarbībām. 

 

Vizualizācija - problēmas aizstāšana ar uztveres ilūziju. 
Var gadīties, ka mazkvalificētiem pieaugušajiem trūkst ievērojama daudzuma 

zināšanu, piemēram, konditorejas šefpavāra apmācību laikā pedagogs pamana, ka 

izglītojamais nespēj sagatavot kūkai nepieciešamās sastāvdaļas. Lasot recepti, 

izglītojamais nespēj uztvert nepieciešamo produkta daudzumu. Pedagogs atrisina šo 

problēmu, izskaidrojot, ka 100 g cukura ir vienāds ar vienas glāzes tilpumu, savukārt 

200 g miltu ir vienāds ar citas glāzes tilpumu. Izmantojot šo metodi, pedagogs aizvieto 

sarežģītus mērījumus un vizualizē nepieciešamo sastāvdaļu daudzumu. Šo metodi var 

izmantot dažādās jomās. 
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Izmantojiet e-materiālus, lai sasniegtu apmācāmos. 
Izmantojiet e-apmācības rīkus kā izplatīšanas vidi un komunikācijas kanālu. Atrodiet 

pamatinformāciju par šo jautājumu un arī labas prakses piemērus, kas ļauj izvēlēties 

vispiemērotāko un radošāko risinājumu. Turklāt ieteicams apkopot informāciju par 

zināšanām un prasmēm, kas izglītojamajiem jāapgūst. Turklāt e-resursus var izmantot 

arī informācijas atspoguļošanai, izmantojot dažādus instrumentus, piemēram, mobilās 

lietojumprogrammas, tīmekļa vietnes. Tādā veidā pedagogs var arī iegūt atsauksmes 

no izglītojamajiem.. 

 

Vizualizējiet ar vienkāršiem vārdiem, lai “savienotu punktus” - attiecīgi lietojiet 
valodu publiski. 
Lai izveidotu skaitļus un zīmējumus, kas palīdz izskaidrot mācību saturu, ir laba ideja 

izmantot tāfeles. Pirms pasākuma jūs varētu sagatavot daļēju zīmējumu (metaforiski - 

“punkti”) un sesijas laikā to pabeigt (metaforiski “savienojot punktus”). 

 

Biogrāfijas metode – intervētājs, intervējamā persona un novērotājs. 
Šī metode ir noderīga, lai tuvinātu izglītojamos un padziļinātu izpratni par otru cilvēku. 

Šī vingrinājuma laikā katrs grupas dalībnieks biogrāfiskajā intervijā praktizē trīs 

dažādas lomas: intervētājs – persona, kas sāk interviju un uzdod jautājumus; 

intervējamā persona – persona, kas stāsta savu dzīvesstāstu; novērotājs – persona, 

kas novēro pārējās divas personas un sniedz atgriezenisko saiti par abām lomām. Pēc 

aktivitātes visi grupas dalībnieki apkopo savas domas un iespaidus no visām trim 

lomām un sagatavo papīra diagrammu, iepazīstina vienaudžus ar atradumiem. 

Darbnīcu noslēdz dalībnieki, daloties iespaidos, gūtajās atziņās un ieteikumos 

vingrinājuma turpmākai uzlabošanai. 

 

Īsi vienas tēmas kursi mazkvalificētiem pieaugušajiem. 
Pedagogiem jāņem vērā, ka mazkvalificēti pieaugušie parasti dod priekšroku īsiem 

vienas tēmas, vienas teorijas kursiem, kas galvenokārt koncentrējas uz jēdziena 

piemērošanu attiecīgajām problēmām. Šī tendence palielinās līdz ar izglītojamā 

vecumu. Tāpēc ir jākoncentrējas uz kursā apgūstamo zināšanu praktisko izmantošanu. 

 

Mazkvalificēta pieaugušā iesaistīšana apmācību satura izstrādē. 
Apmācību satura izstrādes procesā ir ieteicams iesaistīt mazkvalificētus pieaugušos 

izglītojamos, jo viņu līdzdalība būs lietderīga un sniegs noderīgas atziņas. 
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Balstieties uz pamatiem - kas jāzina izglītojamajiem, nevis tas, kas mums jāiemāca 
viņiem. 
Sabiedrības pamatā ir vispārējas un universālas zināšanas, kuras mums visiem jāzina: 

vārda, izpausmes brīvība. Ir nepieciešams būt laipnam vienam pret otru - apmainīties 

ar viedokļiem konstruktīvi, bez aizspriedumiem. Jāiesaista visi dalībnieki, jo tas ir 

galvenais, lai mācību sesija būtu veiksmīga. Visiem jābūt pieejamiem un 

jākoncentrējas uz mācību procesu, tas nozīmē, ka mobilie tālruņi ir izslēgti, visi aktīvi 

piedalās aktivitātēs, mācību nolūkos ir iespējams izmantot datorierīces (klēpjdatoru, 

planšetdatorus). 

 

Kā rīkoties ar uzvedības traucējumiem. 
Neformālas apmācības ir noderīgas mazkvalificētiem pieaugušajiem, kam ir uzvedības 

traucējumi, kas var traucēt turpināt normālu dzīvi un darbu. Kad jūs strādājat ar 

mazkvalificētiem pieaugušajiem ar uzvedības traucējumiem, būtu praktiski iesaistīt 

atbalsta personas, kuras ir atveseļojušās no šādas problēmas, skolas pamešanas, 

narkotiku atkarības utt. Viņiem jātiekas ar auditoriju, lai iesaistītu dalībniekus sarunās 

un dalītos pieredzē un mudinātu viņus meklēt speciālistu atbalstu. Pārliecinieties, ka 

sanāksme nepārsniedz vienu stundu un tajā ir dienas tēmas prezentācija (video, ppt 

utt.), 10 minūšu pārtraukums, kam seko debates un praktiski padomi par katru 

situāciju, kas tiek izvirzīta diskusijai. 

 

Saskarsme. 
Izglītojamo iekļaušana mācību procesā ir nepieciešama, lai izveidotu atbalstošu 

mācību vidi. Izglītojamajiem jāiemācās strādāt kopā, darot dažādas lietas, sazinoties 

un daloties. Lai nodotu zināšanas mazkvalificētiem pieaugušajiem, ir svarīgi rosināt 

radošumu, komandas darbu, diskusijas, mazo grupu darbu. Organizējiet iekļaušanas 

vingrinājumus katram darbības blokam, piemēram: atpūtas aktivitātes problēmu 

risināšanai, debates par tēmām utt. Svarīgi ir arī organizēt ekskursijas uz konkrētām 

organizācijām, uzņēmumiem vai institūcijām, kurās dalībnieki pēc apmācībām var 

redzēt iespējamos rezultātus, proti, kā darbojas attiecīgās profesijas cilvēki, kāda ir 

viņu darba vide, pienākumi, ikdienas rutīna. 

 
Izmantojiet mūsdienīgus dzīves piemērus – informācija par pieaugušo interesēm. 
Strādājot ar mazkvalificētiem pieaugušajiem, ir svarīgi izmantot jaunāko informāciju 

atbilstoši mazkvalificētu pieaugušo interesēm. Tādā veidā apmācības process tiks 

sasniegts asociatīvā veidā, proti, sniedzot piemērus, iesaistot neformālās izglītības 

aktivitātes, izmantojot informācijas tehnoloģijas. Apmācību procesam jābūt 

orientētam uz uzdevumiem, nevis uz iegaumēšanu. Turklāt mācīšanās darbībām 

vajadzētu būt kopēju veicamo uzdevumu kontekstā. 
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Dzīvās bibliotēkas metode - cilvēktiesību ievērošana. 
Dzīvā bibliotēka ir rīks, kas mēģina izaicināt aizspriedumus un diskrimināciju. Tas 

darbojas tāpat kā parasta bibliotēka: apmeklētāji var pārlūkot pieejamos nosaukumus 

katalogā, izvēlēties grāmatu, kuru viņi vēlas lasīt, un aizņemties to uz ierobežotu laika 

periodu. Pēc lasīšanas viņi atdod grāmatu bibliotēkā un, ja vēlas, aizņemas citu. 

Vienīgā atšķirība ir tā, ka Dzīvajā bibliotēkā grāmatas ir cilvēki, un lasīšana sastāv no 

sarunas. 

 
Apmācību ceļš. 
Strādājot ar mazkvalificētiem pieaugušajiem, izvēlieties vieglu tēmu un iespējamo 

darba partneri, lai stiprinātu viņu vēlmi uzzināt vairāk un dalīties tajā, ko viņi jau zina. 

Atkārtoti izskaidrojiet, ko tēma nozīmē kopskatā, bet izmantojot dažādus līdzekļus, 

piemēram: piemērus, dalīšanos ar pieredzi, video vizualizēšanai. Vienmēr atcerieties 

viņu pagātni, lai atsvaidzinātu atmiņas un atraisītu iespējas dalīties idejās ar jums kā 

pedagogam. Beigās jūs kā partneri varēsiet sastādīt to rezultātu sarakstu, kurus 

apmācāmie vēlas sasniegt apmācībās. 

 

Digitālā izglītība mazkvalificētiem pieaugušajiem - mācību vide. 
Mācību vide ir ļoti svarīga šai izglītojamo grupai, un tai jābūt fiziski un psiholoģiski ērtai. 

IKT kursu forma un metodika mazkvalificētiem pieaugušajiem būtu jāsagatavo, ņemot 

vērā viņu vajadzības un IKT spējas. Dažreiz nav viegli iesaistīt mazkvalificētus 

pieaugušos aktīvi darboties ar digitālajiem rīkiem. Viņi ir jāpārliecina, ka IKT, 

plašsaziņas līdzekļi, internets var būt noderīgi daudzos dzīves aspektos, un pēc tam 

jāmudina efektīvi izmantot visus šos plašsaziņas līdzekļus. 

 

Mūzikas un deju darbnīca - krāsu terapija. 
Darbnīcas ir paredzētas, lai iepazīstinātu dalībniekus ar terapijas metodi, apvienojot 

mūzikas terapijas paņēmienus ar drāmas metodi. Mūzikas terapija ir joma, kurā tiek 

izmantota mūzika vai tās elementi, lai atjaunotu veselību vai uzlabotu cilvēku darbību 

ar dažādām emocionāla, fiziska vai garīga rakstura problēmām.  

Horeoterapija, kustību un deju terapija. Drāma ir metode, kas ietver izdomātu situāciju 

radīšanu un lomu spēli. Abas metodes var izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, kā 

veidu, kā praktizēt apdomību un koncentrēšanos; emociju atbrīvošanu; emociju 

nosaukšanas apmācību, attīstot apziņu par savām vajadzībām un emocionālajām 

reakcijām, kā arī izturēšanos sociālajās situācijās, veidojot spēju analizēt savu pieredzi; 

uzlabot verbālo un neverbālo komunikāciju; iztēlei un radošumam; simboliskas, 

abstraktas domāšanas, atmiņas un koncentrēšanās apmācībai; apmācībai izprast 

sociālās situācijas un sociālās prasmes, izturēšanās modelēšanai. 
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Uz pieredzi balstīta mācīšanās - izmantojiet izglītojamo pieredzi. 
Uz pieredzi balstīta mācīšanās ir paredzēta, lai iesaistītu izglītojamo emocijas, kā arī 

uzlabotu viņu zināšanas un prasmes - mācītos caur pieredzi. Sadarbojoties ar 

mazkvalificētiem pieaugušajiem, pedagogiem ir iespēja mācību procesā izmantot 

iepriekšējo pieredzi. Aktīva līdzdalība var novest pie tā, ka izglītojamie izjūt lielāku 

gandarījumu mācībās. Viņi labāk izprot jēdzienus, ir radošāki, pārdomā savu darbību 

un pieredzi. Rezultātā viņu kļūdas kļūst par vērtīgu pieredzi, dodot iespēju mācīties no 

vienaudžu pieļautajām kļūdām.  

 

Nedzīvas lietas atdzīvināšana - stāstīšana un leļļu veidošana, problēmu novēršana. 
Šī metode izmanto stāstīšanu un leļļu veidošanu, lai izpētītu kolektīvo atmiņu, 

piederību un saistību. Ļaujiet katram dalībniekam ņemt avīzi un no tā izgatavot putnu, 

izmantojot visas viņam zināmās tehnikas - mīcīšanu, saplēšanu, locīšanu, savīšanu. Kad 

visi ir gatavi, koordinators lūdz dalībniekus atnest dzīvas, izgatavotas marionetes: Kā 

izskatās putns; kādas kustības tas dara, kā tas lido, iet, patīk, ēd, kā guļ utt. Šo metodi 

var pielāgot daudzām situācijām un tēmām. 

 

Atskats uz paveikto. 
Katras nodarbības beigās ir svarīgi pārdomāt stundas laikā pārrunātās lietas, uzzināt, 

kas bija viegli izglītojamajiem un kas, tieši pretēji, bija grūti saprotams vai izsekojams. 

Šis uzdevums jāveic gan pasniedzējam, gan izglītojamajiem. Pēc tam abām pusēm 

jāapmainās ar pārdomām un idejām, lai uzlabotu turpmāko apmācību procesu. 
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STUNDAS PLĀNS 
 

Stundas plāna paraugs, lai redzētu, kā rokasgrāmatu var praktiski izmantot, lai sagatavotu 
stundas plānu mazkvalificētiem pieaugušajiem. 

 

 

Veiksmīgs darbs sākas ar pētījumu –pirms kursa ieviešanas veiciet 
apmācību vajadzību analīzi un palieliniet izglītojamo motivāciju, 
pielāgojot apmācību programmas. 
Izmantojiet īsus vienas tēmas kursus zemas kvalifikācijas pieaugušajiem. 
Atcerieties par stresa vadību – kustības. 
 
Before training session create an atmosphere to relax audience before 
learning. 
 
Sākot ar iepazīšanās aktivitāti un iepazīstiniet izglītojamos ar stundu plānu 

un plānotajiem rezultātiem. 
 

Izmantojiet vienkāršus vārdus, lai “savienotu punktus” - lietojiet valodu 
atbilstoši publikai un vizualizāciju - aizstājiet problēmu ar uztveres ilūziju. 
Atcerieties ņemt vērā mācīšanās tempu un būt pacietīgam, strādājot ar 

mazkvalificētiem pieaugušajiem. 

Pieaugušajiem izglītojamajiem ir svarīgi izmantot mūsdienīgus dzīves 
piemērus - informāciju par pieaugušo interesēm. 
Atcerieties viņus iekļaut mācību procesā, balstoties uz mācībām, kas 
balstītas uz pieredzi - izmantojiet izglītojamo pieredzi. 

 
Noslēgumā stundas beigās vienmēr jāatskatās uz paveikto, lai pārdomātu 

nodarbību un tās rezultātus. 

SAGATAVOŠANĀS 
 

TIEŠI PIRMS 
 

IEVADDAĻA 
 

PIELIETOJUMS 
 

NOBEIGUMS 
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SECINĀJUMI UN PADOMI PEDAGOGIEM 
 
 

Pedagoga darbs ir svarīgs, jo viņu darbs tieši ietekmē izglītojamo motivāciju mācīties un būt 

iesaistītam apmācības procesā. Ikvienam ir pedagogs, kurš ir pozitīvi ietekmējis viņu mācību 

procesu, motivāciju un intereses. No otras puses, varbūt ir bijuši pedagogi, kuri nebija tik 

motivēti un iesaistīti apmācībās kā citi pedagogi. Ir jāuzsver, ka pedagoga darbs ir smags 

darbs, kas prasa mūžīgu pašattīstību un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu visa mūža 

garumā, lai varētu radīt labu mācību atmosfēru izglītojamajiem un veiksmīgi nodot 

informāciju un zināšanas. 

 

Pedagoga ceļš nebeidzas pēc skolas beigšanas, daļēji tāpēc, ka izglītība ir diezgan elastīga joma 

ar daudziem uzlabojumiem un izmaiņām gadu gaitā. Rodas jaunas metodes un pieejas, tiek 

izstrādātas jaunas mācību programmas, parādās jaunas studiju un apmācības jomas, un 

pedagogs ir tas, kam jāspēj pielāgoties šīm izmaiņām un atvieglot apmācību procesu. 

 

Lai varētu sniegt augstas kvalitātes izglītību, pedagogam ir jāorientējas, proti, jāiegūst 

zināšanas, pamatojoties uz savu mērķauditoriju. Ir svarīgi zināt, kā pielāgot informācijas 

nodošanu atbilstoši mērķa grupai un tās vajadzībām. Turklāt katrai mērķa grupai izmantotās 

metodes un pieejas atšķiras, tāpēc visiem izglītojamajiem nekad nevajadzētu izmantot 

vienādas metodes. 

 

Pieaugušie izglītojamie apzinās savas izglītības vajadzības, tāpēc ir svarīgi viņus iesaistīt 

mācību procesā, un viņu viedoklis ir jāņem vērā. Ir svarīgi arī sekot jaunākajiem atklājumiem 

izglītības jomā un tos ieviest praksē. 

 

Izglītības lauks ir plašs, un ir daudz informācijas par to, kādas aktivitātes iekļaut mācību 

procesā, kādi instrumenti varētu būt noderīgi un veicinātu izglītojamo motivāciju. Visu šo 

informāciju dažreiz var būt grūti aptvert, jo ir tik daudz iespēju izvēlēties. Šī rokasgrāmata ir 

resurss, kas satur partnervalstu labāko praksi un padomus pieaugušo izglītības jomā, kas savās 

valstīs atzīti par labiem. Šis ir labs resurss tiem, kas uzsāk strādāt ar mazkvalificētiem 

pieaugušajiem. 

 

Jāsaka, ka izglītība ir process mūža garumā, un gan pedagogi, gan izglītojamie ir pastāvīgi 

iesaistīti apmācībās un mācībās, pilnveidojot savas prasmes un padziļinot zināšanas par 

dažādām tēmām. Un tam tā vajadzētu palikt. Kamēr cilvēki apgūst jaunas prasmes un iegūst 

jaunas zināšanas, viņi uzlabo savu dzīvi un iespējas atrast labāku darbu, un tādā veidā viņi 

veicina arī savu valstu ekonomisko izaugsmi. Turpināsim mācīties! 
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PROJEKTA KOMANDA, KONTAKTINFORMĀCIJA 
 
 

LATVIJA – Ecological Future Education 

info@efe.lv  

Linda Sirmā 

www.efe.lv  

 

BULGĀRIJA – Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie 

info@balkanagency.org  

Anna Lalkovska 

www.balkanagency.org 

 

POLIJA – Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości 

poczta@netedukacja.com 

Grazyna Krol 

http://www.sfwp.gliwice.pl  

  

ROMĀNIJA – Asociatia InitiativaCetatenilorSeniori  

valexa2do@yahoo.com 

Viorica Alexandru 

www.facebook.com/groups/InitiativaCetatenilorSeniori/ 

 

TURCIJA – İstanbul Avrupa Araştırmaları Derneği 

e.iaadistanbul@gmail.com  

Bruno Sales de Silva 

https://sites.google.com/view/iaad-research/home 
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