INTERAKTĪVĀS GRUPAS

“Mums patīk darboties interaktīvajās grupās tāpēc, ka mēs vairāk iemācāmies, un arī tāpēc, ka tā
ātrāk paiet laiks, un tāpēc, ka 25 bērnu klasē skolotājam jāpievērš uzmanība katram no mums... Bet
interaktīvajās grupās mēs pie viena galda esam tikai seši un palīdzam cits citam; ja ir kāds
jautājums, mēs to varam atrisināt vienā mirklī. Mēs kļūstam par labākiem draugiem, mēs cits citam
vairāk uzticamies, un starpbrīžos pagalmā, ja kāds jūtas vientuļš un neviens ar viņu nespēlējas, mēs
viņu pasaucam un sakām, lai spēlējas ar mums. Kāpēc? Jo mēs esam labi iepazinuši šo cilvēku. (..) Ir
ļoti jautri darboties interaktīvās grupās, jo mēs iemācāmies daudz vairāk nekā parastā klasē.”
10 gadus vecā skolniece Anja Eiropas Parlamentā skaidro, kas ir interaktīvās grupas.

www.schooleducationgateway.eu/lv/pub/resources/toolkitsforschools.htm

1

INTERAKTĪVĀS GRUPAS (IG)
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Interaktīvās grupas (IG) ir viena no veiksmīgajām izglītojošajām darbībām (VID), kas noteiktas
pētniecības projektā “INCLUD-ED. Iekļaušanas un sociālās kohēzijas stratēģijas Eiropas
izglītībā” (Eiropas Komisija, 6. pamatprogramma, 2006.–2011. gads). Veiksmīgajām izglītojošajām
darbībām, kuras veicina riskam pakļautu skolēnu izglītošanu, ir universāli komponenti, kas, kā
pierādīts, var tikt izmantoti ļoti dažādos apstākļos, lai panāktu sekmes izglītībā.
Pateicoties VID, kas tika prezentētas divās starptautiskās konferencēs Eiropas Parlamentā Briselē,
tūkstošiem bērnu visā Eiropā ir uzlabojuši savas sekmes un tādējādi palielinājuši savas iespējas
veiksmīgi turpināt skolas gaitas. Šā projekta sociālās un politiskās ietekmes dēļ Eiropas Komisija to ir
atzinusi par vienu no 10 visietekmīgākajiem pētniecības projektiem Eiropā; INCLUD-ED ir vienīgais
sociālekonomisko un humanitāro zinātņu projekts, kas ir iekļauts šajā sarakstā1.
IG teorētiskais satvars ir izstrādāts, pamatojoties uz apjomīgu zinātnisko literatūru, kurā ir norādīts, ka
grupēšana pēc spēju līmeņiem negatīvi ietekmē skolēnu, jo īpaši neaizsargātu skolēnu, mācības,
gaidas un pašnovērtējumu, iespēju mācīties no līdzbiedriem un virzīties uz augstāka spēju līmeņa
grupām, kā arī pamatojoties uz vajadzību palielināt un dažādot saskarsmi, kurā skolēni iesaistās.
Tāpat kā citas izcilas izglītības zinātņu pieejas, IG izmantotā dialoģiskā mācību pieeja ļauj iesaistīt
visus skolēnus un palielināt visu skolēnu mijiedarbības plašumu un kvalitāti. Dialoģiskās mācīšanās
teorija1 vēsta, ka izglītojamie padziļināti izprot mācību priekšmeta materiālu un iesaistās personiskās
un sociālās pārveides procesos, piedaloties dialogos, kuru pamatā ir vienlīdzības princips un kuros tiek
atzīta un izmantota katras personas kulturālā inteliģence, kuru nolūks ir panākt pārveidi, pastiprināt
dialoga kā instrumenta nozīmi, kuru pamatā ir solidaritātes vērtība, kuri ir jēgpilnas izpratnes radīšanas
līdzeklis un kuros ievēro un popularizē atziņu, ka dažāda izcelsme ir vienlīdz vērtīga. Tādējādi IG
panāk visu to personu iesaisti, kuras tieši vai netieši ietekmē skolēnu mācīšanos un pilnveidi, tostarp
skolotāju, radinieku, draugu, kaimiņu, apvienību un rajona organizāciju biedru un vietējo brīvprātīgo
iesaisti.

IG var izmantot kā neatkarīgu praksi, taču skolās tās mēdz izmantot arī “mācīšanās kopienās”
līdztekus citām VID, piemēram, dialoģiskajām literārajām sanāksmēm un ģimenes izglītošanai.
“Mācīšanās kopienas” ir projekts, kura pamatā ir skolas mēroga intervence un kura mērķis ir
novērst izglītības priekšlaicīgu pamešanu un uzlabot sniegumu skolā un sociālo kohēziju. Ņemot
vērā šajās skolās panāktos uzlabojumus, Eiropas Komisija un Eiropas Padome ir ieteikušas apsvērt
iespēju veidot skolas par “mācīšanās kopienām”, lai samazinātu izglītības priekšlaicīgu pamešanu
un uzlabotu mācīšanās rezultātus2.

1

Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., Racionero, S., Aprendizaje dialógico en la sociedad de la
información, Hipatia, Barselona, 2008; Flecha, R., Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning,
Rowman & Littlefield, Lanema, Mērilenda, 2000.
2 Eiropas Komisijas 2011. gada janvāra paziņojums “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršana — būtisks
ieguldījums stratēģijā Eiropa 2020”.
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KĀ NOTIEK INTERAKTĪVĀS GRUPAS
Interaktīvajās grupās klases skolēni tiek sadalīti nelielās neviendabīgās grupās, un katrai no tām tiek
piesaistīts kāds pieaugušais. Katru grupu veido četri vai pieci spēju līmeņa, dzimuma, kultūras,
valodas un tautības ziņā atšķirīgi skolēni. Interaktīvajās grupās notiekošajos mācību procesos ir
iesaistīti divu veidu pieaugušie: skolotāji un brīvprātīgie. Brīvprātīgie bieži vien ir ģimenes un
kopienas locekļi, tostarp analfabēti un cilvēki ar ļoti zemu izglītības līmeni, kādreizējie studenti,
brīvprātīgi universitāšu studenti un arī citi pieaugušie no sabiedriskajām organizācijām.
Skolotāji piedalās intensīvā sākotnējā apmācībā,
kurā tie tiek iepazīstināti ar IG zinātnisko
pamatojumu.

Arī

brīvprātīgie

tiek

aicināti

piedalīties šajā sākotnējā apmācībā. Skolotāju
pienākums ir sagatavot visus klasē veicamos
uzdevumus un pirms katras nodarbības īsi
izskaidrot brīvprātīgajiem uzdevumu, kas veicams
attiecīgajā grupā. Lai gan šis īsais ievads ir svarīgs,
tas nav noteikti nepieciešams, jo brīvprātīgā
uzdevums ir radīt dinamisku un atbalstošu
mācību mijiedarbību katrā grupā un vadīt attiecīgo uzdevumu, nevis uzņemties skolotāja
pienākumus. Tāpēc par brīvprātīgo var būt jebkurš.
Grupās veicamie uzdevumi ir īsi — aptuveni 15 līdz 20 minūšu ilgi — un vērsti uz instrumentālo
mācīšanos. Pēc viena uzdevuma pabeigšanas visi grupas skolēni pāriet pie nākamā uzdevuma un
strādā kopā ar citu pieaugušo. Šī dinamika nodrošina, ka aptuveni pusotras stundas laikā visi klases
skolēni ir veikuši četrus dažādus mācību programmas uzdevumus un ir mijiedarbojušies ne vien ar
grupas biedriem, bet arī ar četriem dažādiem pieaugušajiem. Tātad IG veicina instrumentālo
mācīšanos, jo šādi organizēts darbs nodrošina, ka visi skolēni iemācās 4 reizes vairāk nekā parastā
klasē. Turklāt tās palielina iesaistīto skolēnu motivāciju, kā arī uzlabo līdzāspastāvēšanu, jo
mācīšanās pamatā ir solidaritātes, nevis sāncensības princips, un visiem grupas locekļiem ir jāpalīdz
saviem biedriem pabeigt uzdevumu (jo tas ir priekšnosacījums, kas jāizpilda, lai varētu sākt nākamo
uzdevumu).
Skolās, kurās īsteno IG, mācību programmas saturs ir tāds pats kā citās skolās, proti, oficiāli
noteiktais, un skolotājiem būtu jāatbilst valdības apstiprinātajiem standartiem. Īpaši jānorāda, ka, lai
gan IG var izmantot jebkurā mācību priekšmetā, daudzās skolās instrumentālā mācīšanās par
prioritāru tiek atzīta valodas prasmju apguvē un matemātikā. IG, tāpat kā citu VID, mērķis ir novērst
“Mateja efektu”, proti, to, ka cilvēkiem, kas ir lielākās grūtībās, tiek dots mazāk, un tādējādi radīt
iespēju ikvienam sasniegt izcilību, jo īpaši iegūt kvalitatīvas zināšanas tiem, kas ir nelabvēlīgākā
situācijā. Skolotāji izlemj, kad izmantot IG savā mācībstundā. To izmantošana nenozīmē, ka ir
jāizbeidz citi pasākumi, piemēram, speciālistu lekcijas. Viņi arī atbilstoši uzdevumam izlemj, kādi
materiāli jāizmanto. Skolotāji ir atbildīgi arī par IG pareizu īstenošanu.
Skolās, kurās izmanto IG, lēmumi par skolēniem vajadzīgo atbalstu tiek pieņemti, ievērojot parastās
procedūras un iesaistot skolotājus, brīvprātīgos un skolēnus ar mācīšanos saistītos novērtēšanas
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dialoģiskajos procesos un vienošanās procesos. Tā kā katrs pieaugušais pievēršas tikai četriem vai
pieciem skolēniem un klases skolotājs pārrauga visu nodarbību kopumā, IG dod iespēju
individuālāk novērtēt skolēniem radušās grūtības un sniegt vajadzīgo atbalstu. Tās arī dod iespēju
izmantot vairāk un dažādākus atbalsta avotus: skolotājus, brīvprātīgos un klasesbiedrus. Dažos
gadījumos interaktīvajā grupā piedalās arī atbalsta skolotāji, lai palīdzētu skolēniem, kuriem ir
vislielākās grūtības. Tās pašas personas arī piedalās IG darbības sekmīguma uzraudzībā un
novērtēšanā; Nereti IG nodarbības beidzas ar kopīgām pārdomām par to, ko skolēni ir
iemācījušies, kas sanāca labi un kas vēl būtu jāuzlabo. Skolotāji un skolas, kas īsteno IG, papildus
iekšējām procedūrām izmanto standarta novērtēšanas instrumentus (piem., standartizētus testus);
IG vajadzētu palīdzēt visiem skolēniem nokārtot jebkāda veida testu.
IG īstenošana ne skolām, ne skolēniem nerada
papildu izmaksas, un skolas nesaņem papildu
finansējumu to īstenošanai. Taču darbs interaktīvajā
grupā piesaista resursus, kas jau ir pieejami
izglītības kopienā, — galvenokārt kopienas locekļus
un pašus skolēnus —, lai uzlabotu visu izglītojamo
mācīšanos. Tā kā IG īstenošanā tiek izmantoti jau
pieejamie resursi, tā ir ilgtspējīga izglītības darbība.

APMIERINĀTĀS VAJADZĪBAS / RISINĀTĀS PROBLĒMAS
■

Apmeklējums un noturēšana izglītībā

■

Uzvedības problēmu mazināšana

■

Motivācija mācīties

■

Bērnu emocionālā labsajūta, solidaritāte un draudzība

■

Mācību sasniegumi

■

Vairāku kultūru līdzāspastāvēšana

■

Ģimenes locekļu un citu kopienas locekļu kā izglītības dalībnieku nozīmes stiprināšana

■

Skolēnu, ģimeņu un skolas savstarpējās attiecības

■

Ar bērnu izglītību saistītu jautājumu saskaņošana starp ģimeni un skolu

INTERVENCES LĪMENIS
IG ir paredzētas ikvienam indivīdam, kas apmeklē skolu. IG var tikt īstenotas daudz dažādu līmeņu
skolās, tostarp agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes iestādēs, sākumskolās, pamatskolās un
vidusskolās, kā arī pieaugušajiem paredzētos mācību centros (mūžizglītība un/vai otrās iespējas
izglītība). Skolas, kas īsteno IG, var būt valsts skolas, privātas, reliģiskas, nereliģiskas, nabadzīgos
rajonos esošas skolas, “vidusšķiras” skolas un augstākās sabiedrības rajonos esošas skolas. Lai gan
IG piedalās visi skolēni, īpašu labumu tās sniedz nelabvēlīgos sociālekonomiskajos apstākļos
esošiem skolēniem, minoritāšu grupām un skolēniem ar mācīšanās grūtībām vai mācīšanās
nespēju.
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INTERVENCES INTENSITĀTE
IG īsteno nepārtraukti visa mācību gada laikā, un tajās piedalās pilnīgi visi klases skolēni. Skolotāji,
brīvprātīgie un paši skolēni nodrošina, ka visi skolēni saņem tāda līmeņa atbalstu, kāds tiem
nepieciešams, klasē notiekošā daudzveidīgā mācību mijiedarbībā gan ar prasmīgākiem līdzbiedriem
(citiem skolēniem ar augstāka līmeņa spējām), gan dažādiem pieaugušajiem (skolotājiem un citiem).

REZULTĀTI
Daži no galvenajiem IG sasniegumiem3: 1) uzlabots sniegums skolā (sekmīguma līmenis); 2) visa
kopiena ir iesaistīta mācību procesā un skolā; 3) samazināta mācībstundu neapmeklēšana un
izglītības priekšlaicīga pamešana; 4) labāka līdzāspastāvēšana; 5) efektīvāks resursu izmantojums.
Šos sasniegumus ilustrē konkrētu skolu gadījumi.

Skola “Angel Guimerà” atrodas Elvendreljā (Katalonijā, Spānijā), konkrēti, Pučas rajonā, vienā no
teritorijām ar vislielāko izaugsmi. Šī skola ir kļuvusi par references centru visu skolēnu integrācijas
jomā, jo tajā lielai daļai skolēnu ir speciālas izglītības vajadzības. Dati par akadēmisko sniegumu,
kas novērtēts standartizētos testos, liecina, ka tas ir vairāk nekā par pieciem procentpunktiem
labāks nekā laikposmā, kad IG vēl netika īstenotas.

Standartizēto testu rezultāti
2008./2009. g.

2011./2012. g.

7,8 % virs reģiona vidējā rādītāja

13 % virs reģiona vidējā rādītāja

Uzlabojumi standartizēto testu rezultātos (2008./2009. g. salīdzinājumā ar 2011./2012. g.). Avots: projekts
INCLUD-ED.

Skola “Mare de Déu de Montserrat” atrodas Terrasas (Spānija) nomalē, teritorijā, kurā dzīvo
ģimenes ar zemu sociālekonomisko statusu un kurai raksturīgs augsts bezdarba un nabadzības
līmenis. Daudz skolēnu ir no Marokas, Latīņamerikas, un daži bērni ir no romu kopienas. Šī skola
īsteno IG kopš 2001./2002. mācību gada. Dati par 2009.–2011. gadu uzrāda uzlabojumus, kas gūti
valodas prasmju jomā un matemātikā. Attiecībā uz valodas prasmēm jānorāda, ka laika gaitā ir
pieaudzis to skolēnu īpatsvars, kam ir ļoti labi rezultāti, un samazinājies to skolēnu īpatsvars, kam ir
zemi rezultāti. Tā pati tendence vērojama arī attiecībā uz matemātikas prasmēm.

Turpmāk izklāstītie kvantitatīvie dati attiecas uz skolām, kurā tiek īstenotas vairākas VID, tāpēc tieši IG atsevišķo
ietekmi nevar noteikt. Jo vairāk VID tiek īstenots, jo lielākus uzlabojumus skolas gūst.
3
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To skolēnu īpatsvars, kuru valodas pamatprasmes ir uzlabojušās (laikā no 2009. gada līdz 2011. gadam). Sestā
klase. Avots: projekts INCLUD-ED.

Matemātikas pamatprasmes (laikā no 2009. gada līdz 2011. gadam). Sestā klase. Avots: projekts INCLUD-ED.

Skola “La Paz” atrodas Alvasetes pilsētas (Spānija) nomales rajonā Lamilagrosā. Šajā rajonā dzīvo
galvenokārt romu ģimenes ar ļoti zemu izglītības līmeni un nestabiliem dzīves apstākļiem, un tur ir
augsts bezdarba līmenis. Dati par skolēnu sniegumu liecina par 1,1–2,3 punktu (piecu punktu sistēmā)
uzlabojumu sešās valodas kompetences jomās.
4,0
3,5
Average
2006-07

3,0
2,5
2,0

Average
2007-08

1,5
1,0
0,5
0,0
CL1
CL2
Listening Speaking

CL3
Talking

CL4
Reading

CL6
CL8 Using
Writing
the
language

Valodu prasmes. Kompetences jomas, kurās panākti uzlabojumi. Ceturtais gads. Avots: projekts INCLUD-ED.

Papildus tam skolā “La Paz” līdz ar mācību rezultātu uzlabošanos samazinājās mācībstundu
neapmeklēšanas līmenis un palielinājās uzņemto skolēnu skaits. 2006./2007. mācību gadā
mācībstundas neapmeklēja 30 % skolēnu, 2007./2008. mācību gadā šis īpatsvars samazinājās līdz
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10 %, bet 2008./2009. mācību gadā mācībstundas neapmeklēja tikai paretam. Gadu gaitā skolā
uzņemto skolēnu skaits aizvien samazinājās, taču līdz ar VID, tostarp IG, īstenošanas sākumu
(2005./2006. mācību gads) uzņemto bērnu skaits sāka pieaugt.

Trends in the students' enrolment
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2009-2010
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Uzņemto skolēnu skaita izmaiņas. Avots: projekts INCLUD-ED.

IG ieguldījums mācīšanās uzlabošanā ir cieši saistīts ar skolēnu līdzāspastāvēšanas un solidaritātes
līmeņa paaugstināšanos, kas liecina par to, ka skolām nav jāizvēlas starp mācību saturu un
vērtībām. To ilustrē šie IG dalībnieku citāti, kas arī liecina par to, cik liela nozīme ir kopienas
līdzdalībai interaktīvajā grupā:
“Ja mēs klasē strādājam ar brīvprātīgajiem un darbojamies mazās grupās, tad viena no
lietām, kurai pievēršam lielu uzmanību, ir vērtības. Mēs cenšamies attīstīt spēju izprast otru
cilvēku, attīstām cieņu pret tiem, kas ir mums ir līdzās, toleranci, sapratni, ka tad, ja tu beidz
darbu pirmais, tu neesi pabeidzis, jo runa nav tikai par tevi, bet drīzāk par mums, tu domā
par visu grupu kopā.” (Skolas koordinators4)
“Pirms es ienācu, viņi taisīja tādu traci! Tas bija neizturami! Un tad viena no mazajām
meitenēm pateica: “Huana mamma ir klāt,” un viņi apsēdās. [Un es teicu]: “Tagad visi
nomierinieties un redzēsiet, kas notiks,” un visi bērni apsēdās un darīja to, ko skolotāja lika,
un viss noritēja mierīgi... Skolotāja vaicāja: “Kad tu vēl atnāksi, Emīlij?”” (Analfabēte māte no
etniskās minoritātes grupas5)
Šie uzlabojumi tiek gūti bez jebkādiem papildu resursiem, kas nozīmē, ka, īstenojot IG, kopienā
pieejamie resursi tiek izmantoti efektīvāk. Nākamajā diagrammā ir uzrādīti dati par skolu, kurā
uzņemto skolēnu skaits piecu gadu laikā pieauga daudz straujāk nekā skolotāju skaits, kā rezultātā

Elboj, C., Niemelä, R., “Sub-communities of Mutual Learners in the Classroom: The case of Interactive groups”,
Revista De Psicodidáctica, Nr. 15(2), 2010, 177.–189. lpp., doi:10.1387/RevPsicodidact.810, 186. lpp.
5 Diez, J., Gatt, S., Racionero, S., “Placing Immigrant and Minority Family and Community Members at the School's
Centre: the role of community participation”, European Journal Of Education, Nr. 46(2), 2011, 184.–196. lpp.,
doi:10.1111/j.1465-3435.2011.01474.x, 191. lpp.
4
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palielinājās katram skolotājam uzticēto skolēnu skaits. Tai pašā periodā arī sāka īstenot VID, tostarp
IG, un skolēni ievērojami uzlaboja savu sasniegumu līmeni. IG deva iespēju resursus izmantot
efektīvāk: par katriem EUR 1000 mēnesī tika izglītots vairāk skolēnu, un to rezultāti bija labāki.
Mācību rezultāti uzlabojās nevis tāpēc, ka būtu pieaudzis resursu apjoms, bet gan tāpēc, ka resursi
tika izmantoti efektīvāk.

Par katriem mēnesī ieguldītajiem EUR 1000 izglītoto skolēnu skaits. Avots: projekts INCLUD-ED.

IG ieviešana skolās nenotiek bez sarežģījumiem. Galvenais šķērslis to ieviešanai ir dažu skolotāju
nevēlēšanās uzņemt savā klasē vecākus vai citus cilvēkus, kas nav izglītojošais personāls. IG nekad
neīsteno klasē, ja skolotājs nav pārliecināts, ka tas jādara, jo katrs skolotājs var izlemt, vai īstenot IG
vai ne. Nevēlēšanās tiek pārvarēta, kad skolotāji redz pārējās klasēs gūtos uzlabojumus un vēlas to
pašu panākt savā klasē.
Šo pozitīvo rezultātu dēļ to skolu skaits, kas īsteno IG, kopš 20. gs. 90. gadiem ir ievērojami
pieaudzis. Pašlaik IG īsteno vairāk nekā 200 skolu Eiropā un vairāk nekā 300 skolu Latīņamerikā. Tā
kā IG uzlabo daudzu skolēnu sekmīgumu mācībās un izglītošanās izredzes, IG ir daudzsološs
līdzeklis, ar kuru varētu pietuvoties stratēģijas “Eiropa 2020” mērķim panākt, ka mācību
priekšlaicīgas pārtraukšanas līmenis ir zemāks par 10 %.
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Anja Baljesterosa, 10 gadus veca skolniece, INCLUD-ED gala konferencē (2011. gada 6. decembrī
Eiropas Parlamenta galvenajā mītnē) skaidro, kas ir interaktīvās grupas un dialoģiskās literārās
sanāksmes (ar subtitriem angļu valodā): https://vimeo.com/76545601
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