
NevieNu vairs NeizbrīNa 
dažādas elektroniskas apmācību 
formas. Internetā iespējams atrast 
ļoti daudzu lekciju kursu pilnus 
videoierakstus, kas tapuši vadošajās 
pasaules universitātēs. Piemēram, 
ļoti populāri ir Stenforda univer
sitātes lekciju kursu videoieraksti 
(itunes.stanford.edu), kas pieejami 
bez maksas, kā arī komercprodukti – 
augstskolas līmeņa akadēmiski un 
populārām tēmām veltīti audio un 
video formātā veidoti lekciju kursi, 
kurus piedāvā kompānija The Great 
Courses (www.thegreatcourses.com). 
Ir tādi mācību materiāli, kas veido
ti speciāli apguvei tiešsaistē. Visai 
iecienīti, gan vairāk skolēnu, nevis 
augstskolu studentu vidū, ir Kāna 
akadēmijas (www.khan academy.org) 
materiāli. 

Tāpēc vēl jo negaidītāk ir tas, ka 
tikai nedaudz vairāk kā pirms gada 
radusies ideja par jauna tipa tieš
saistes kursiem, ko sauc par mū-
kiem (MOOC – Massive Open Online 
Courses – plaši brīvpieejas tiešsais
tes kursi), izraisīja tādu reakciju, ko 
prestižais laikraksts The New York 
Times 2012. gada maijā nodēvēja par 
revolūciju tiešsaistes izglītībā. Vēl 
vairāk – viena no Stenfordā radīta
jām interneta platformām Coursera 
(coursera.org), kas šādus mūkus pie
dāvā, tika atzīta par 2012. gada veik
smīgāko start-up kompāniju Silīci
ja ielejā.

Meklējot atbildi uz jautājumu par 
šo kursu popularitātes iemeslu, no
lēmu izmēģināt dažus no tiem. Lai 
eksperiments būtu tīrs, pierakstījos 
uz kursiem, kas nav tieši saistīti ar 
manu profesionālo izglītību – fiziku. 
Pirmie kursi, kurus pabeidzu, iegūs
tot par to gan izziņu, gan vērtējumu, 

bija ekonomikā un filozofijā. Ekono
mikas kurss tieši tādā formā, kādā to 
apguvu es, vienlaikus tika piedāvāts 
arī Kalifornijas Tehnoloģiju institū
ta studentiem, kas to apguva kā savu 
studiju daļu. Sakrita gan videolekci
jas un mācību materiāli, kādi mums 
bija pieejami, gan pieeja diskusiju 
forumam, gan iknedēļas pārbaudes 
formas un mājasdarbi, gan arī beigu 
eksā mens. Vienīgā atšķirība bija tā, 
ka Caltech studentiem bija iespēja 

reizi nedēļā doties uz klātienes kon
sultāciju ar profesoru. 

Jāatzīst, kursa apguve man pra
sīja visai daudz laika, vidēji no as
toņām līdz desmit stundām nedēļā. 
Taču cilvēciski tas atmaksājās. Pirm
kārt, bija ļoti interesanti. Otrkārt, un 
tas ir vēl svarīgāk, man kā studentam 

bija ne tikai interesanti, bet es patie
šām daudz ko jaunu iemācījos sis
temātiskā veidā. Domāju, kā uni
versitātes profesors es šo rezultātu 
varu profesionāli novērtēt. Iemācī
jos daudz vairāk nekā savos iepriek
šējos eksperimentos, klausoties sla
venu profesoru lasītas videolekcijas 
Stenforda universitātes mājaslapā un 
iegādājoties The Teaching Company 
piedāvātos kursus, kā arī sekojot ma
teriāliem Kāna akadēmijā. 

Domāju, ka man ir vienkārša at
bilde uz jautājumu, kas atšķir mūkus 
no iepriekš izmēģinātajām tālmā
cības iespē jām. Pirmkārt, materiā
li ir pieejami tikai ierobežotu laiku, 
un tas spiež pārvarēt tik cilvēcisko 
un visiem pazīstamo slinkumu, atlie
kot  mācīšanos uz vēlāku laiku. Otr
kārt, mājasdarbi un iknedēļas testi 
liek materiālu apgūt nopietni un pie
tiekami dziļi. Daudzas lekcijas klau
sījos vairākas reizes, to laikā rak
stot savas piezīmes. Bez tā nokārtot 
gan iknedēļas testus un mājasdarbus, 
gan beigu eksāmenu nebūtu nekā
du cerību.

Taisnības labad jāteic, ka pirmais 
izmēģinātais kurss manā vērtēju
mā bija viens no labākajiem. Pēc tam 
izmēģināju vēl vairākus, dažus ļoti 
labus, bet vismaz viens gadījās tāds, 
kas bija gan pārāk vienkāršs, gan arī 
neradīja sajūtu, ka daudz ko iemā
cos. Atšķirības droši vien noteica tas, 
cik daudz darba un arī naudas bija 
tērēts kursa izveidošanai. 

Mūkus veidot nav ne viegli, ne 
arī lēti. Piemēram, edX, cita tieš
saistes platforma, kas piedāvā mūku 
tipa kursus, prasa 250 000 dolāru 
par vienu kursu un vēl 50 000 par 
katru reizi, kad šis kurss tiek mācīts 
tiešsaistē.  
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Universitātēs būs mūki.  
Drīz!

mārcis auzin‚ š par izglītību

Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes rektors, profesors
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kursa apguve 
man prasīja visai 
DauDz laika, viDēji 
no astoņām līDz 
Desmit stunDām 
neDēļā. taču tas 
atmaksājās.
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Iespējams, tas ir arī viens no 
iemes liem, kāpēc pagaidām Latvi
jas augstskolas mūkus nepiedāvā. 
Protams, izmaksas Latvijā saprota
mu iemes lu dēļ varētu būt zemākas 
nekā Amerikas Savienotajās Valstīs, 
kur darbojas edX, taču kvalitatīvu 
kursu izveide arī pie mums ir saistīta 
ar ievē rojamām izmaksām. Taču man 
šķiet, ka vēl dārgāk – un ne tikai nau
das izteik smē – var izrādīties nokavēt 
šādu tiešsaistes kursu ieviešanu arī 
mūsu izglītības sistēmā. Tieši tāpēc 
Latvijas Universitāte ar saviem part
neriem vēl šogad ir iece rējusi uzsākt 
pirmos mēģinājumus izveidot šādus 
mācību kursus. 

Protams, pasaules augstsko
lās attieksme pret mūkiem nav 

viennozīmīga. Daudzas lielākās un 
prestižākās universitātes, to vidū 
Hārvarda, Stenforda un Masačūset
sas Tehnoloģiju institūts, tērē des
mitiem miljonu dolāru šādu kursu 
izveidošanai un ievieša nai. Ieguvu
mi ir acīm redzami – tie padara zinā
šanas plaši pieejamas. Jau šobrīd uz 

populārākajiem no tiem piesakās pat 
vairāk nekā simt tūkstoši klausītāju, 
jo tā ir lieliska iespēja apgūt ļoti kva
litatīvus pasaules labāko profesoru 
piedāvātus kursus. Iegu vumu uzskai
tījumu varētu turpināt vēl ilgi. Šāda 
apmācības forma noteikti būs intere
santa arī korporatīvajā vidē darbinie
ku izglītošanai.

Taču ir arī acīm redzami trūkumi. 
Izpaliek personisks kontakts ar pa
sniedzēju. Mājasdarbi, eksāmeni un 
citas pārbaudes formas ir automati
zētas, kas ierobežo tos kursa apguves 
aspektus, ko ir iespējams pārbaudīt. 
Īpaši tas var ierobežot zināšanu pār
baudi humanitārajās jomās, kur at
bildes ir grūtāk formulējamas jā/nē 
formā. Taču no savas pieredzes, ap
gūstot mūkus filozofijā, varu apgal
vot, ka arī tas ir iespējams, rūpīgi pie 
tā piedomājot. Vēl – ja ir ļoti daudz, 
tiešsaistes kursa klausītāju, diskusi
ju forumi arī ar lielu profesora asis
tentu skaitu ir grūti koordinējami. 
Šajos kursos ir arī citi trūkumi un ne
pilnības, tāpēc ir gan profesori, gan 
arī augstskolas, kas kategoriski atsa
kās no mūku izmantošanas studiju 
procesā. 

Vadoties no savas pieredzes, es 
esmu pārliecināts, ka pēc noteik
ta eiforijas perioda, kad mūku iespē
jas tiek pārvērtētas, mēs pavisam drīz 
nonāksim pie reālistiskas to iespēju 
un trūkumu izvērtēšanas. Taču man 
nav ne mazāko šaubu, ka pavisam 
tuvā nākotnē šiem kursiem būs palie
koša vieta augstskolās un, iespējams, 
arī skolās. Tos, kuri netic mūku iespē
jām, varu tikai aicināt – izmēģiniet 
paši un pārliecinieties! Tie ir vieg
li pieejami un visbiežāk bez maksas. 
Taču rēķinieties, ka tas prasīs no jums 
laiku un sistemātisku darbu.

man nav šaubu,  
ka pavisam tuvā  
nākotnē šiem kur-
siem būs paliekoša 
vieta augstskolās 
un, iespē jams,  
arī skolās.
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Katru mēnesi vietni khanacademy.org izmanto seši miljoni uni-
kālo lietotāju, bet brīvprātīgie ir iztulkojuši Salmana Kāna video 
24 dažādās valodās, ieskaitot urdu, svahili un ķīniešu.

no Forbes 2013. gAdA JAnvārA nuMurA

salmanam kānam  
no kāna akadēmijas  
ir vairāk audzēkņu 
nekā jebkuram citam 
skolotājam pasaulē 

izglītība tiešsaistē
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VienS cilVēkS. 
VienS datorS. 

deSmit miljoni 
Studentu.  
triljoniem 

dolāru Vērtā 
Skolu SiStēma 
ir nobrieduSi 
reVolūcijai.

maikls  
noers

izglītība tiešsaistē
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