
1 

 

Pedagoģisko materiālu mērķi 
 
Eiropas vēstures nama tiešsaistes pedagoģiskie materiāli: 
 
 
Eiropas vēstures nama svarīgāko vēstījumu izpēte 
Eiropas vēstures nams atrodas Briselē, taču tā uzdevums ir uzrunāt plašu auditoriju Eiropā un 
pasaulē. Tiešsaistē pieejamiem mācību materiāliem ir ārkārtīgi liela nozīme, jo, pateicoties tiem, 
skolotājiem un skolēniem visā Eiropā ir iespējams iepazīt un padziļināti izzināt Eiropas vēstures namā 
aplūkoto tematiku, arī neapmeklējot šo muzeju klātienē. Mācību materiāli sniedz plašāku ieskatu 
muzejā skarto tēmu klāstā, un tajos, izvirzot jautājumus un izmantojot transnacionālu pieeju, ir 
mēģināts veidot dziļāku izpratni par attiecīgajām tēmām, izmantojot piemērus gan no Eiropas, gan 
pārējās pasaules. 
 
Starpnozaru pieeja 
Eiropas vēstures nama pedagoģiskie materiāli ir sagatavoti un izstrādāti tā, lai tie būtu noderīgi 
dažādu priekšmetu skolotājiem — tos var izmantot vēstures, kultūras, pilsoniskuma, socioloģijas, 
plašsaziņas līdzekļu un ģeogrāfijas apguvē. Materiāli ir strukturēti daļās, kurās ietvertie elementi ir 
izmantojami elastīgi, tādējādi skolotāji tos var izraudzīties brīvi pēc saviem ieskatiem. 
 
Pamatā — mūsdienu situācija vai problemātika 
Starta pozīcija Eiropas vēstures nama izglītojošajā darbā ir skolēna jautājumi „Kāpēc tas man ir 
svarīgi?” un „Kāpēc man tas būtu jāmācās?”. Šī pieeja ir cieši saistīta ar pakāpeniskas zināšanu 
apguves pedagoģisko koncepciju, kura paredz vispirms veidot saikni ar audzēkņa esošajām ikdienas 
līmeņa zināšanām un pieredzi un, balstoties uz to, audzēkni pakāpeniski iepazīstināt ar sarežģītākām 
koncepcijām. 
 
Vēsturiskā konteksta izmantošana, lai izprastu mūsdienās aktuālus jautājumus un mūsdienu 
problemātiku 
Uzmanības centrā paturot mūsdienu pasauli un nākotnes problēmas, vēstures avoti tiek izmantoti, 
lai palīdzētu skolēniem izprast, ka notikumi un parādības reizēm var būt dziļi sakņojušies pagātnē. 
Vēsturiskie aspekti tiek izmantoti, lai meklētu kopīgo un atšķirīgo ar mūsdienu norisēm, un 
daudzveidīgie resursi noder plašāka konteksta radīšanai. Turklāt vēsturisku piemēru izmantošana arī 
ļauj zināmā mērā distancēties, izskatot sensitīvus jautājumus. 
 
Vairākus tematus aptverošu diskusiju rosināšana 
Eiropas vēstures nama izglītojošais darbs ir balstīts uz tematiskas mācīšanās pieeju, kas paredz 
pievērsties aplūkojamai tematikai plašā tvērumā, nevis sīki apgūt konkrētas vēstures epizodes, ko var 
izdarīt klasē vai izlasot mācību grāmatu. Mūsu izvirzīto jautājumu un no dažādām valstīm ņemto 
piemēru un resursu mērķis ir parādīt skolotājiem, ka pieeju tam, kā iemācīt skolēniem apgūstamo 
vielu, var dažādot, skatot to plašākā, nevis tikai nacionālā kontekstā. 
 
Skolēnu patstāvīga izziņas procesa sekmēšana 
Eiropas vēstures nama izglītojošā darba mērķis ir palīdzēt veidot 21. gadsimtā nepieciešamās 
prasmes un kompetences, proti, izaudzināt par sevi pārliecinātus cilvēkus, kas prot uzdot jautājumus 
un domāt neatkarīgi. Tādēļ mūsu materiāli ir veidoti tā, lai palīdzētu skolēniem domāt, diskutēt, 
atrast līdzīgo un atšķirīgo un piemērot gūtās atziņas arī citos kontekstos. 


