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Augstākā izglītība: 
ar skatu nākotnē

1. Nākotnes darba pasaule
2. Mācīšanas un mācīšanās 

izaicinājumi 
3. Vai varam būt priekšā laikam? 



Darba drošība ir mirusi

Jaunā darba pasaule
Qua vadis? 

Digitālā revolūcija maina darba 
saturu

«Portfeļa»  prasmes Vai darbs kļūs par izvēli?



Jauktās realitātes ietekmē mainās darba
saturs, vieta, komanda…

https://www.microsoft.com/en-us/hololens



Jaunā robotu paaudze:
sadarbības roboti



Mašīnu ekonomika un 
‘tumšās’ rūpnīcas

CIG vēlas aizstāt 75 %  no 3 000 
darbiniekiem ar mašīnām gada laikā

Turpmākajos gados darbu plāno 
pilnībā automatizēt, radot «tumšo 
rūpnīcu» (dark factory)

Ideja ir tāda, ja ir tikai daži darbinieki 
rūpnīcā, Jūs izslēdzat gaismu un ļaujiet 
robotiem strādāt
https://www.technologyreview.com/s/601215/china-is-building-a-robot-army-of-model-workers/



” Darbiniekiem  būs jātiek galā ar atlaišanu, štata 
vietu samazināšanu, uzņēmumu un darbu 
apvienošanu, neveiksmīgiem  jaunuzņēmumiem…. 
Jums ir jādomā par to, kā jūs varat izveidot 
portfeļa prasmes, kas nodrošina ienākumu 
drošību: 
• pārmaiņu temps samazina prasmju dzīves ciklu
• darbiniekus būs jāapmāca, jāpārmāca un 

jāpārmāca atkal, lai paliktu spēlē.

Stephanie Vozza, rakstniece

Nodarbinātības nestabilitāte tikai pieaugs



IBE-UNESCO Globālais
Studiju izcilības centrs: 

Nepastāv vienota izpratne par 
kompetenci un kompetencēs balstītu 
izglītību
• Neskaidri koncepti, kopējas izpratnes 

trūkums
• Atšķirīgs kompetenču saraksts
• Kompetence ir sarežģītāks jēdziens 

nekā prasmes vai pratība
• Kompetenču saraksts tiek piedāvāts 

bez padoma kā to nodrošināt





Makro/stabilās kompetences
1. Mācīšanās mūža garumā  (Zinātkāre, Radošums, Kritiskā domāšana..)

2. Pašvadība (Iniciatīva/Virzība/Motivācija/Izturība/Uzņēmība/Noturība/Atbildība..)

3. Daudzveidīgu līdzekļu un resursu izmantošana (Resursu efektīva, 
lietderīga un atbildīga izmantošana..)

4. Sadarbošanās ar citiem (Grupu darbs, Pārrunu prasmes..)

5. Mijiedarbība ar pasauli (Vietējā un globālā salāgošana, tiesību un privilēģiju
līdzsvarošana...)

6. Starpdisciplinaritāte (STEAM,  Sociālā zinātnes, Humanitārā zinātnes..)

7. Daudzpratība (Datu pratība, Mediju pratība, Finanšu pratība, Tehnoloģiju 
pratība, Cilvēku pratība, Veselības pratība..) 



«…sakarā ar to ka automatizācija
ietekmē 60 % no profesijām, kļūst
arvien svarīgāk demonstrēt “T” 
veida prasmes …» (McKinsey)



Lakshmi Narayanan
Chairman, ICT Academy

Godīga attieksme, pieejamība visiem studentiem no 
dažādām mācīšanās vidēm, platformām, ierīcēm
interneta pieejamības kontekstā un radīs unikālu

pasniedzēju prasmju nepieciešamību

Pasniedzēja virzītu mācīšanos arvien vairāk nomainīs
pašmācīšanās

(MOOC platformas, piem. SWAYAM 1.0 platformā pieejami 2 800 studiju kursi, Udemy, 
u.c.)

Jauna paradigma: mācīšanās no jebkuras vietas, jebkurā
laikā un no “vēlamā pasniedzēja”



https://www.shapinghighereducation.com

Augstākās izglītības nozīme politiskās, ekonomiskās un sociālās  
atšķirtības mazināšanai kļūs arvien svarīgāka

Nepastāvēs sabiedrības spiediens iegūt AI noteiktā laikā

Attālināta “bezseju” (faceless) mācīšana un tās izaicinājumi

MI, virtuālo laboratoriju, u.c. tehnoloģiju izmantošana studiju procesā



Citas tendences
Attiecību maiņa starp pasniedzēju un studentiem no “guru” uz
drauga- mentora attiecībām

AI digitalizācijas pastiprināšanās: Hibrīdstudiju satura veidošana

Mentoru tīkla veidošana atbalsta sniegšanai studējošiem (arī
virtuālo asistentu ( e-mentorings))

AII kā inovāciju vizītājs, pētniecībā balstītās studijas

Sociālās atbildības pastiprināšanās, t.sk. ‘Zaļāku AII’ kustība

Studiju kursu sertificēšana (‘unbundled’ higher education, 
microcredentials)



Vai varam būt priekšā
laikam?

• Vai varam paredzēt kādas
kompetences būs
nepieciešamas pēc 5 – 10- 15 
- 50 gadiem? 
• Kā forsaita spējas var palīdzēt

veidot nākotnes
kompetences ? 



Nākotnes kompetenču modelēšana
hibrīdās realitātes pasaulei





Forsaita 5 līmeņi 

Neanalītiska 
nākotnes 
domāšanas 
izmantošana

Nākotnes 
idejas un 
koncepti kļūst 
nozīmīgi

Forsaita metožu 
un pieeju plaša 
izmantošana 

Neanalītiska 
nākotnes 
domāšanas 
izmantošana

Forsaits tiek 
regulāri 
izmantots 
lielākajā daļā 
organizāciju 

Ilgtermiņa 
domāšana 
sabiedrībā  kļūst 
par normu

1.līmenis

2.līmenis

3.līmenis

4.līmenis

5.līmenis



AII kā daļa no plašākas ekosistēmas

• Valsts attīstības redzējuma
• Valdības politikas
• Valsts investīciju prioritātēm
• Inovāciju sistēmas un tās 

pārvaldības
• Pedagogu un zinātnieku 

prestiža sabiedrībā
• Sadarbības ar ieinteresētām 

pusēm
http://energyfutureslab.com/wp-content/uploads/2016/02/BLOG_2016feb_backcasting.jpg



…palielinot laika
horizontu, Jūs palielināt
savu uztveres spēju.

Jūs dzirdat vairāk
signālu, kas attiecas tieši 
uz Jums ...
(De Geus)


