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Lai virzītos uz kompetenču apguvi 

•  mācību procesā aktuālas kļūst tādas mācību metodes, kuras 
raksturo: virzība uz aktīvu darbību, problēmjautājumu 
atklāšana un izpēte, kā arī refleksija (Weinert, 2001).  

• mācīšanās situācijas, kurās, skolēniem sadarbojoties, tiek 
izpētītas, diskutētas un debatētas reālās dzīves problēmas 
(Terzieva, Luppi, Traina, 2015, 30-31).   

• ir nepieciešama jautājumu uzdošana, kas veicina mācīšanās 
procesa produktivitāti (Hattie, 2012).  

 



                   Kas ir debates? 

• Debatēšana var tikt dēvēta par izziņas vai arī argumentācijas spēli 
(angļu: cognitive game) (Easterday, 2012) 

• „Uz argumentāciju balstītas sacensības vai arī uz argumentiem 
balstītu sarunu” (angļu: argumentative dicourse) (Cavell, Midgley, 
2013, 52-53).  

Debates viennozīmīgi NAV tikai melnbaltas situācijas radīšana: 
debatējot tiek izvirzīta aktuāla tēma/problēma zinātnē vai sabiedrībā 
(rezolūcija), kurai skolēni aplūko dažādus aspektus, tādējādi veicot 
dziļu izpēti. Lai īstenotu debates,  mācību stundā ir nepieciešami: 
vismaz divi debatētāji, kas pārstāv atšķirīgus viedokļus (parasti debates 
norisinās starp komandām, kas sastāv no trijiem debatētājiem).  



                   Debates ir 

„darba forma, kas veicina jauniešu līdzdalību demokrātiskas 
sabiedrības veidošanās procesā. Tās ietver jauniešu darbu grupā, 
izvēloties diskutējamo jautājumu-konkrētu problēmu, situāciju vai 
kopienas vajadzību. Tas var būt reāls jautājums, ar ko viņi sastopas 
savā kopienā. Nozīmīga ir viedokļa/nostājas maiņa vai nostiprināšana, 
kas rodas debatēšanas rezultātā” (Koens et al., 2002, 77-79).  



Debates ir mācību metode, kurā 

- aktualizēta saikne ar reālo dzīvi un skolēnu sadarbība; 

- skolēni mācās dziļi, izpētot mācību saturu; 

- jautājot akcentē kritiskos jautājumus; 

- tiek atklāti un izpētīti problēmjautājumi un noskaidroti 

problēmas risinājumi; 

- tiek īstenota starppriekšmetu saikne (Marlowe, Page, 1997); 

- tiek padziļināti izpētīts mācību saturs, uzlabota prasme 

analizēt, veidot un izvērtēt argumentus (Proulx, 2004). 



Debašu kopienas 

ir debašu klubi, asociācijas, biedrības, apvienības, utt. Tās 

apvieno dažāda vecuma cilvēkus ar vienotu mērķi – debatēt. 

Debašu kopiena var tikt izveidota gan skolā (debašu 

fakultatīvs), gan augstākās izglītības iestādē, pašvaldības 

institūcijā, utt. 



Debašu vēsturiskais konteksts 

Sengrieķu  filozofs Aristotelis ir uzsvēris diskusiju un debates kā 
līdzekļus pasaules izpētei (Burkett, 2011).  

 Debatēšanas attīstībā īpaši nozīmīgs bija arī apgaismības laikmets. 
„Apgaismības laikmetā Eiropā tika aktualizētas cilvēka dabiskās 
tiesības (dzīvība, brīvība, pilsoņu līdztiesības), kā arī būtiska kļuva 
sabiedrības iesaistīšanās valsts varas veidošanā” (Hyland, 2003, 3-4).  

Drosmi kritizēt un iecietību pret citu uzskatiem, kā arī indivīda vēlmi 
kalpot sabiedrības interesēm veicināja debašu kopienu veidošanās, kas 
kļuva populāra Londonā 18. gadsimta septiņdesmitajos gados (Thale, 
1989).  



Populārākās debašu kopienas  
Apgaismības laikmetā 

„Teologu debašu kopiena” (angļu: Theological Debating Society), 
„Oratoru skola” (angļu: The School of Oratory), u.c. Tās atšķīrās ar 
dalībnieku skaitu un debašu tēmām/rezolūcijām. 

• Vai vecākiem ir/nav tiesības ietekmēt bērna laulātā drauga 
izvēli?(1783. gads, debašu kopiena: Coachmakers hall (angļu val.)); 

• Vai sods par nelabvēlīga viedokļa izteikšanu par valsts politiku ir/nav 
veicinošs valsts izaugsmei? (1799.gads, debašu kopiena: School of 
Eloquence (angļu val.)) (Andrew, 1994, 151-157). 



Debašu rezolūcijas mūsdienās 

• „Latvijas sabiedrība ir/nav pilsoniski aktīva (starppriekšmetu saikne – 
angļu valoda, vēsture, politika un tiesības, sociālās zinības, utt.); 

• Latvijas studenti ir/nav sagatavoti izglītības apmaiņas programmām 
(starppriekšmetu saikne – latviešu valoda, sociālās zinības, vēsture, 
utt.); 

• Demogrāfiskais stāvoklis ir/nav nopietna problēma Latvijas valsts 
attīstībai (starppriekšmetu saikne – angļu valoda, ģeogrāfija, 
ekonomika, utt.); 

• Demokrātija piedzīvo/ nepiedzīvo krīzi Eiropas Savienībā" 
(starppriekšmetu saikne – angļu valoda, politika un tiesības, vēsture, 
ģeogrāfija, ekonomika, utt.) (Debašu centrs)  



Debašu didaktiskās strukturēšanas pieeja 

• Iespējams, ka viens no iemesliem, kādēļ debašu metode var 
arī netikt pielietota mācību stundā, ir laika patēriņš, kas 
nepieciešams tās realizēšanai, kā arī metodes kompleksā 
būtība: debates ietver daudzveidīgu mācīšanās darbību 
kopumu, piemēram, diskusiju, jautājumu uzdošanu un atbilžu 
sniegšanu, sarunu, argumentu veidošanu, tēmas izpēti, utt.  

• mācīšanās darbības ir jāstrukturē konkrētās darbībās 
(Whittemore, 2018, 42) un arī debašu metode var tikt 
strukturēta, atkarībā no skolēnu spējām un laika resursiem, kā 
arī skolēnu aktuālām interesēm, mācīšanās vajadzībām. 



Savā pedagoģiskajā praksē pieeju īstenoju 

•katra mācīšanās konteksta apguves sākumposmā (5 
mācību stundu ietvaros ikviena mācīšanās konteksta 
apguvei).  

Šajā nodarbībā akcentēšu viena mācīšanās konteksta– 
veselība (piemēram, fiziskās aktivitātes, uzturs, 
dzīvesveids) apguves iespējas debašu didaktiskās 
strukturēšanas pieejas īstenošanā angļu valodas stundās 
10.klasē.  



Problēmjautājuma izvirzīšana (1.solis) 

Mērķis: nozīmīgāko mācīšanās konteksta “veselība” problēmu 
loka  apzināšanās  personīgā līmenī un visas sabiedrības dzīvē. 

Mācību procesā ir jāaktualizē skolēnam personīgi nozīmīgas 
problēmas izvirzīšanu, kas ir arī pirmais nozīmīgais solis 
debašu procesā (Proulx, 2004). 

Skolēni (pēc skolotāja ieskatiem individuāli vai grupās) tiek 
lūgti izvirzīt 3 nozīmīgākās problēmas Latvijā veselības jomā. 
Informācijas izpētei tiek pielietotas viedierīces. Problēmas tiek 
formulētas apgalvojuma formā. Kad problēmas ir definētas un 
prezentētas, skolēni balsojuma rezultātā noskaidro, viņuprāt, 
sabiedrībā visaktuālākās problēmas. 

 



Skolēnu izvirzītās problēmas  

• Obligātā vakcinācija ir  tiesiski pamatota. 

• Vispārizglītojošās iestādēs Latvijā skolēniem tiek  

  nodrošināta pietiekama nedēļā nepieciešamā fiziskā intensitāte. 

• Veģetārisms ir veselību veicinošs.  

• Ģenētiski modificēta pārtika ir nekaitīga. 

• Latvijā ir nepieciešama obligātā veselības apdrošināšana.  

• Farmaceitiskā marihuāna var tikt legalizēta. 

• Mediķu algu paaugstināšana veicinās medicīnisko pakalpojumu 
kvalitāti Latvijā.  

 

   Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas 10.klases skolēni, 2019.gads 



Ir svarīgi, ka 
mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē arī aktualitātes ir strauji mainīgas 
un arī šo problēmu personīgais nozīmīgums skolēnu dzīvē ir atšķirīgs, 
tādēļ, īstenojot problēmu izvirzīšanu citā laikā un citā klases kolektīvā, 
iespējams, izvirzītās problēmas varētu ievērojami atšķirties. 
 

Refleksija 

Diskusija: izvirzīto problēmu aktualitātes izvērtēšana  

personīgā un visas sabiedrības kontekstā. 

Cik tas man ir personīgi nozīmīgi? (novērtē no «1» līdz «10») Kādēļ? 

Cik tas ir nozīmīgi visai sabiedrībai kopumā? (novērtē no «1» līdz 
«10») Kādēļ? 

 

 

 



Problēmas/apgalvojuma aplūkošana no 
pretējiem/citiem skatupunktiem (2.solis) 

Mērķis: viedokļa paušana par iepriekšējā mācību stundā 
personīgi un visā klasē kopumā apzinātajām nozīmīgākajām 
problēmām mācīšanās kontekstā “veselība”. 

Tieši pētāmās problēmas zinātnē vai sabiedrībā aplūkošana no 
pretējiem skatupunktiem veicina toleranci un iedziļināšanos 
citu viedoklī (Nussbaum, Edwards, 2011).  



Problēmas/apgalvojuma aplūkošana no pretējiem/citiem 
skatupunktiem (2.solis) 

Lūdzu definē savu viedokli, to pasvītrojot atbilstošo atbildi un to pamatojot. 

• Obligātā vakcinācija ir / nav  tiesiski pamatota. 

• Vispārizglītojošās iestādēs Latvijā skolēniem tiek/netiek nodrošināta pietiekama nedēļā 

nepieciešamā fiziskā intensitāte. 

• Veģetārisms ir/nav veselību veicinošs.  

• Ģenētiski modificēta pārtika ir/nav nekaitīga. 

• Latvijā ir/nav nepieciešama obligātā veselības apdrošināšana.  

• Farmaceitiskā marihuāna var/nevar tikt legalizēta. 

• Mediķu algu paaugstināšana veicinās/neveicinās medicīnisko pakalpojumu kvalitāti Latvijā. 

 



Problēmas/apgalvojuma aplūkošana no pretējiem/citiem 
skatupunktiem (2.solis) 

Skolēni tiek lūgti izdales materiālā paust savu viedokli par katru no 
apgalvojumiem tam piekrītot vai nepiekrītot. Seko diskusija 
(diskusijas formāts pēc skolotāja ieskatiem, piemēram, galerijas 
metode), kurā skolēni salīdzina savas atbildes un diskutē par 
piemēriem, kuros viņiem ir pretējs viedoklis. 

 

Refleksija 

Skolēni atbild uz jautājumu: Vai pēc diskusijas Tev par kādu no 
izvirzītajiem apgalvojumiem mainījās viedoklis?, akcentējot 
pārmaiņas, kas ir pašvadītu mācīšanās procesu raksturojošs kritērijs 
(Zimmerman, 2001). 

 

 



Iedziļināšanās tēmā/problēmjautājumos, 
veidojot argumentus (3.solis) 

Aristotelis argumentu ir salīdzinājis ar templi, kurā jumts ir apgalvojums,  

kolonnas - pamatojumi, fakti, pierādījumi (Burkett, 2011).  

Izcils arguments ir neapgāžams, kā arī tas: 

•veicina informācijas pieejamību plašākai sabiedrībai; 

•ir viegli uztverams, izprotams; 

•ir sadarbību veicinošs. 

Arguments nodrošina indivīda vēstījumu sabiedrībai. Arguments satur informāciju, kas 

apliecina kāda apgalvojuma patiesumu (Cavell, Midgley, 2013, 45-46). 

Argumentācija nav ekvivalenta pārliecināšanai (Andrews, 2009), bet ir sadarbību un izpratni 

veicinoša (Ravenscroft et al., 2012).   

Debatējot pielietotā pieeja argumentācijai ir argumentu-pretargumentu veidošana 

(Nussbaum, Edwards, 2011).  

 

 



Iedziļināšanās tēmā/problēmjautājumos, 
veidojot argumentus (3.solis) 

Mērķis: mācīšanās konteksta “veselība” apzināto aktuālo problēmu 
sabiedrībā un zinātnē dziļa izpēte, veidojot argumentus. 

Iepriekšējā mācību stundā definēto viedokli skolēni pamatoto ar 
argumentiem. Lai paustu savu viedokli ir jāsniedz patiesa informācija, kas 
pierāda kāda apgalvojuma patiesumu vai arī nepatiesumu (Cavell, Midgley, 
2013, 45-46). Aprobējot pieeju, skolēniem tika piedāvāts “ARE” argumentu 
veidošanas modelis (Nussbaum, Edwards, 2011), kas ietver-apgalvojumu, 
pamatojumu un pierādījumus (angļu val.: A-assertion, R-reason; E-
evidence). Nozīmīgi ir minēt arī pierādījumu informācijas avotu. Tādējādi 
argumentācijas rezultātā tiek pausti apgalvojumi, kuri tiek papildināti ar 
pamatojumu un pierādījumiem, kas ir patiesi, neietverot kāda cilvēka 
subjektīvo viedokli (Schnurer, Snider, 2001).  

 

 



Iedziļināšanās tēmā/problēmjautājumos, 
veidojot argumentus (3.solis) 

• Šādā izpētes un argumentu veidošanas procesā var norisināties 
„viedokļa vai nostājas maiņa, vai, pretēji, debašu procesā cilvēks var 
gūt apstiprinājumu savam viedoklim” (Koens et al., 2002, 77-79). 

• Faktu iegūšanai skolēns īsteno savu mācīšanās stratēģiju,  
piemēram, tēmas izpētei mācību stundā tika izmantotas viedierīces, 
jo skolotājam ir jāmāca arī “jēgpilni izmantot informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijas” (Mācīšanās lietpratībai., 2018, 13) un 
mūsdienās informācijas tehnoloģiju izmantošana ir neatņemama 
mācīšanās procesa sastāvdaļa (Loll et al., 2010). 

 

 



Iedziļināšanās tēmā/problēmjautājumos, 
veidojot argumentus (3.solis) 

Refleksija 

•Skolēni atbild uz jautājumiem: Vai pēc iedziļināšanās 
tēmā Tev par kādu no izvirzītajiem apgalvojumiem 
mainījās viedoklis?, Kādi faktori nosaka viedokļa 
maiņu vai arī viedokļa nostiprināšanos? (Domāšana 
par mācīšanos) 

 



Debates (4.solis) 
Mērķis: debašu īstenošana mācību stundā par iepriekšējās stundās apspriesto aktuālo problēmu 

veselības jomā - Latvijā.  

Debašu formātam tika izvēlēta-lomu spēle.  

Rezolūcija: Obligātā vakcinācija ir/nav  tiesiski pamatota. 

Stundas ierosināšanas fāzē tika izlozētas lomas debašu lomu spēlei.  

Tika sagatavotas kartītes ar lomu nosaukumiem un arī nostāju par vai arī pret izvirzīto 

apgalvojumu: veselības ministrs- sapulces vadītājs, kura viedoklis ir neitrāls, uzklausa un apkopo 

visus viedokļus, paziņo savu lēmumu; ārsts homeopāts - uzskata, ka obligātā vakcinācija nav 

tiesiski pamatota; jurists- uzskata, ka obligātā vakcinācija ir tiesiski pamatota; pacients- uzskata, ka 

obligātā vakcinācija ir tiesiski pamatota; pacients-uzskata, ka vakcinācija nav tiesiski pamatota; 

nevalstiskās organizācijas pārstāvis- uzskata, ka obligātā vakcinācija ir tiesiski pamatota; 

nevalstiskās organizācijas pārstāvis - uzskata, ka obligātā vakcinācija nav tiesiski pamatota, u.c. 

 

 



Debates (4.solis) 
Argumentēti paužot savu viedokli, tiek īstenota mācīšanās sociālā dialogā  

(Benavides et al., 2012). 

• Katram runātājam runāšanas laika limits ir 1,5 minūtes. Debašu procesa veiksmīgai 

īstenošanai, ir ļoti nozīmīgi sniegt laika limitu runātājiem, lai ikvienam būtu iespēja 

gan paust savu viedokli, gan uzdot jautājumus.  

• Kad visi sapulces dalībnieki ir pauduši viedokli, seko jautājumu uzdošana. Katram 

sapulces dalībniekam ir jāuzdod vismaz viens jautājums kādam no dalībniekiem.  

Refleksija 

Veselības ministrs noslēdz sapulci, paziņojot, kuras puses argumenti bija 

pārliecinošāki, faktiem un pierādījumiem bagātāki. Sapulces dalībnieki sniedz 

atgriezenisko saiti. 



Esejas rakstīšana par izpētīto tēmu  
(5.solis) 

Mērķis: Veikt rakstveida radošu darbu - eseju, argumentēti 
pamatojot savu viedokli, ievērojot teksta uzbūvi par iepriekšējās 
stundās apspriesto aktuālo problēmu veselības jomā-Latvijā.  

Refleksija 

Pēc esejas uzrakstīšanas skolēni pauž savas atziņas, 
secinājumus par esejas rakstīšanas lietderību, būtiskākajiem 
secinājumiem, raksturo, ko viņi ir iemācījušies par konkrēto 
mācīšanās kontekstu (domāšana par mācīšanos). 

 

 



Skolēni par esejām 

Rakstot eseju es: 
 

     „saprotu, ko esmu iemācījies” 

  „sakārtoju domas” 

     „izvērtēju” 

        „visu pārdomāju” 

 „…palīdz saprast savas domas” 

     „Debašu tēmas esejās palīdz apkopot domas” 



Secinājumi 

1. Šķērslis debašu metodes īstenošanai mācību stundā var būt 
nepieciešamais laika patēriņš, ko nosaka metodes kompleksā būtība: 
problēmas izpēte, argumentu veidošana, prezentēšana, jautājumu 
uzdošana, atgriezeniskā saite, utt., taču debašu metode var tikt 
strukturēta konkrētās darbībās, atkarībā no skolēnu spējām un laika 
resursiem un tādējādi īstenota vairāku mācību stundu ietvaros. 

2. Mūsdienu pieejā izglītībai tiek nojauktas robežas starp mācību 
priekšmetiem, liekot uzsvaru uz zināšanu kopveselumu, izvirzot 
mācīšanās kontekstus nevis tēmas, aktualizējot brīvības faktoru 
pētāmo problēmu loka definēšanā.  Tādējādi nozīmīgs kļūst skolotāja 
darbs, mācību procesā, uzsverot starppriekšmetu saiti un zināšanu 
transversālo būtību. 

 

 



Secinājumi 

3. Debašu metodes didaktiskās strukturēšanas pieeja 
daudzveidīgu mācīšanās kontekstu apguvē akcentē sadarbības 
veicināšanu, skolēna īstenoto mācīšanās aktivitāšu kopuma 
mijiedarbību ar  apkārtējo vidi, pielietojot daudzveidīgus 
pieejamos resursus (piem., viedtālruņus, zināšanu sabiedrībā 
pieejamo informāciju, utt), pakāpeniski īstenojot mācīšanās 
darbības un reflektējot. 

 



Paldies par uzmanību! 


