RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJA
IZGLĪTĪBAS, VALODU UN DIZAINA FAKULTĀTE

Alens INDRIKSONS

KOMUNIKĀCIJAS PRASMES VEIDOŠANĀS ROBEŽSARGU
PROFESIONĀLAJĀ SAGATAVOŠANĀ

Promocijas darba kopsavilkums

Doktora zinātniskā grāda iegūšanai
Pedagoģijas zinātnes nozaru (militārās) pedagoģijas apakšnozarē

Rēzekne, 2017

Promocijas darbs izstrādāts Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas
Izglītības, valodu un dizaina fakultātē laika posmā no 2012. līdz 2016.gadam.

Promocijas darbs „Komunikācijas prasmes veidošanās robežsargu
profesionālajā sagatavošanā” izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu
projektā „Atbalsts doktora studijām Rēzeknes Augstskolā”
Nr. 2009/0161/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/007.
Darba forma: disertācija pedagoģijā, nozaru (militārās) pedagoģijas apakšnozarē
Darba zinātniskā vadītāja:
profesore, Dr.paed. Velta Ļubkina, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Darba recenzenti:
profesore Dr.habil.paed. Irēna Žogla, Latvijas Universitāte
vadošā pētniece, Dr.paed. Aina Strode, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
profesore Dr.paed. Inese Jurgena, Rīgas pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmija
Promocijas darba aizstāvēšana notiks Pedagoģijas promocijas padomes atklātajā
sēdē 2017.gada 17.februārī plkst.12:00 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā,
Atbrīvošanas alejā 115, 121.auditorijā.
Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Rēzeknes Tehnoloģiju
akadēmijas bibliotēkā, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115.
RTA Pedagoģijas promocijas padomes priekšsēdētājs
profesors Dr.paed. Jānis Dzerviniks
Promocijas padomes zinātniskā sekretāre,
vadošā pētniece, Dr.paed. Svetlana Ušča
© Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2017
© Alens Indriksons, 2017
ISBN 978-9984-44-198-6
2

SATURS

Anotācija........................................................................................................

4

Ievads.............................................................................................................

5

Promocijas darba vispārējs raksturojums......................................................

6

Promocijas darba saturs.................................................................................

11

Tēzes aizstāvēšanai........................................................................................

18

Secinājumi.....................................................................................................

18

Rekomendācijas un ieteikumi........................................................................

23

Pētījuma rezultātu aprobācija........................................................................

26

Pateicības.......................................................................................................

28

3

Anotācija
Promocijas darba „Komunikācijas prasmes veidošanās robežsargu
profesionālajā sagatavošanā” mērķis – veikt komunikācijas procesa izpēti
militarizētas izglītības iestādes studijās un izstrādāt kritērijus un rādītājus, lai
formulētu komunikācijas prasmes veidošanās mijsakarības un nosacījumu
likumsakarības, izstrādāt komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa
shēmu robežsargu profesionālajā sagatavošanā un ieteikumus robežsargu
profesionālās sagatavošanas sistēmas un nozaru (militārās) pedagoģijas procesa
pilnveidei.
Pētījumā analizēta komunikācijas prasmes veidošanās problemātika
robežsargu profesionālajā sagatavošanā, izstrādāta komunikācijas prasmes
veidošanās didaktiskā modeļa shēma, izstrādāti un teorētiski pamatoti
komunikācijas prasmes veidošanās kritēriji un rādītāji, tika veikts pilotpētījums,
VRK izglītības procesa stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze, kā arī
analizēti robežsargu profesijas standarti. Tika definēta „subjekts – objekts”
komunikācija militarizētā izglītības iestādē, docētāja un studējošā komunikācijas
prasme specifiskā militarizētas izglītības iestādes vidē.
Atslēgas vārdi: dienesta attiecības, „subjekts – subjekts” un „subjekts –
objekts” komunikācija, komunikācijas prasme, didaktiskais modelis.
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Ievads
Iekšlietu ministrijas sistēmā ietilpstošās koledžas, tai skaitā Valsts
robežsardzes koledža (turpmāk tekstā – VRK), ir militarizētas izglītības iestādes,
kuru galvenais uzdevums ir personāla sagatavošana savu specifisko militarizēto
uzdevumu veikšanai. Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā VRK īpaša
nozīme ir diviem faktoriem, kuru funkcionēšana mūsdienu apstākļos un
koledžas pedagoģisko paradigmu maiņas situācijā rada būtisku problēmu starp
izglītības iestādes specifiku ar normatīvo komponentu un studējošo brīvas
personības daudzpusīgu attīstību. VRK atrodas Iekšlietu ministrijas pakļautībā,
kuras uzdevumā tiek gatavots personāls un kura nosaka prasības šī personāla
sagatavošanai dzīvei un darbībai mūsdienu sabiedrībā. Brīvas, radošas un
profesionālas personības attīstībai demokrātiskas sabiedrības tapšanas procesā
izglītības iestādē ir svarīgi veidot „subjekts – subjekts” komunikāciju un
attiecības starp docētāju un studējošo un starp studējošajiem. Docētājam
militarizētā izglītības iestādē ir jāapzinās šo attiecību un komunikācijas
nepieciešamība kā studiju procesa nepieciešama komponente, kuras rezultātā
studējošais attīstās kā personība, kura vēlāk pilda savus pienākumus hierarhiskā
vidē, kā arī hierarhisko attiecību nepieciešamība, kas kalpo kā iestādes darbības
pamats. VRK kā militarizētai izglītības iestādei robežsargu profesionālās
sagatavošanās procesā ir nepieciešams orientēties uz robežsarga kā dienestā
esošas militāras Valsts amatpersonas sagatavošanu un dienestam nepieciešamo
prasmju attīstību un robežsargu komunikācijas prasmes attīstību. Ar docētāja
komunikācijas prasmi ir iespējams attīstīt tāda robežsarga personību, kas ir
definēta VRK studiju programmu mērķos – garīgi un fiziski attīstītas, brīvas,
atbildīgas un radošas personības attīstība, kas ir spējīga kvalitatīvi pildīt dienesta
pienākumus mainīgajā Robežsardzes darba vidē un kas ir spējīga kvalitatīvi
veikt robežsarga darbību robežkontroles un robežuzraudzības organizēšanā un
vadīšanā uz Valsts robežas.
Komunikācijas specifika militarizētās institūcijās ir pētīta promocijas
darbos: A.Pernila un T.Banna (Pernilla & Banna, 2009) ir veikuši pētījumu par
tēmu „Komunikācija un līderība Zviedrijas militārajās organizācijās”;
V.Gožikovs (Гожиков, 2011) pētījumā „Topošo virsnieku humānā sagatavošana
augstākās militārās karaskolas modernizācijas kontekstā” apkopo galvenās
prasības attiecībā uz izglītību komandējošā sastāva – virsnieku sagatavošanai,
savukārt M.Arslanbekovs (Арсланбеков, 2007) pētījumā „Psiholoģiski pedagoģiskās kursantu sagatavošanas pilnveide militārās izglītības iestādēs”
akcentē studējošo personības sagatavošanu un komunikācijas prasmes veidošanu
darbībai grupā. Taču līdz šim nav pētīta komunikācijas prasmes veidošanās
militarizētas izglītības iestādes specifiskā vidē un tās ietekme un nozīmīgums
studiju procesa mērķu sasniegšanā un studējošo – nākamo robežsargu –
personības attīstībā.
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Promocijas darba vispārējs raksturojums
Pētījuma problēma
VRK ir vienīgā iestāde, kas īsteno robežsargu sagatavošanas procesu un tā
darbojas vienotā hierarhiskā sistēmā, kur viena amatpersona ir pakļauta citai
amatpersonai (Valsts robežsardzes reglaments, 2008), un attiecības starp
dažādos un vienādos hierarhijas līmeņos esošajām amatpersonām dienestā ir
reglamentētas. Militarizēto izglītības iestāžu galvenā specifika izpaužas tajā
apstāklī, ka personāls, kurš īsteno studiju procesu un personāls, kurš to apgūst,
savstarpēji atrodas dienesta attiecībās. Ar jēdzienu „dienests” ir jāsaprot
attiecības, kas tiek regulētas ar speciālu normatīvo aktu palīdzību, līdz ar to arī
dominējošais komunikācijas norises veids šādās izglītības iestādēs ir „subjekts–
objekts” komunikācija un attiecības, tādējādi apgrūtinot docētāju un studējošo
komunikācijas prasmes veidošanos un tādu studiju procesa mērķu sasniegšanu
kā brīvas, atbildīgas un radošas personības attīstība, kā arī tādu attieksmju un
vērtību izpratnes veidošanos, kas nepieciešamas profesionālai izaugsmei, tai
skaitā komunikācijas prasmes attīstībai.
Docētāji, kā arī studējošie VRK ir amatpersonas ar speciālo dienesta
pakāpi, kuru darbību reglamentē dienesta gaitas likums, kurš nosaka
subordināciju un hierarhiju, līdz ar to „subjekts– objekts” komunikāciju, kas ir
jāievēro dienestā. Studējošais docētāju uztverē, pirmkārt, ir nevis personība, bet
gan pakļautībā esošais, savukārt docētāji pilda tādu sociālo lomu kā priekšnieks,
kura pavēles saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir obligāti izpildāmas. Šis
apstāklis VRK kā militarizētai izglītības iestādei rada vairākas specifiskas
docētāju un studējošo komunikācijas barjeras studiju procesā, padarot topošā
robežsardzes inspektora un virsnieka individualitātes un viņa personības
attīstību, kā arī profesionālo, tai skaitā, komunikācijas prasmes un iemaņu
attīstību studiju procesā par grūti sasniedzamu. Pilnīga robežsargu profesijas
standartā minēto prasmju attīstība, kas lielā mērā saistīta ar komunikācijas
prasmi, un docētāja un studējošo pilnvērtīga komunikācija un komunikācijas
prasmes veidošanās nav iespējama hierarhiskā izglītības vidē ar dominējošo
„subjekts – objekts” komunikāciju izglītības procesā. Tas nosaka objektīvu
vajadzību veikt pētījumu par komunikācijas veidiem un komunikācijas
barjerām, kuras traucē komunikācijas prasmes veidošanās procesam specifiskā
vidē un docētāju un studējošo komunikācijas prasmes attīstībai hierarhiskas
organizācijas sistēmā, noskaidrot tās veidošanās mijsakarības un nosacījumu
likumsakarības militarizētā izglītības iestādē, ar mērķi pilnveidot robežsargu
profesionālās sagatavošanas sistēmu un nozaru (militārās) pedagoģijas procesu
VRK.
Pētījuma objekts: robežsargu profesionālā sagatavošana militarizētas
izglītības iestādes specifiskā vidē.
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Pētījuma priekšmets: komunikācijas prasmes veidošanās militarizētā
izglītības iestādē.
Pētījuma mērķis:
veikt komunikācijas procesa izpēti militarizētas izglītības iestādes studijās
un izstrādāt kritērijus un rādītājus, lai formulētu komunikācijas prasmes
veidošanās mijsakarības un nosacījumu likumsakarības, izstrādāt komunikācijas
prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmu robežsargu profesionālajā
sagatavošanā un ieteikumus robežsargu profesionālās sagatavošanas sistēmas un
nozaru (militārās) pedagoģijas procesa pilnveidei.
1.
2.

1.
2.
3.

4.
5.

-

-

Pētījuma jautājumi:
Kas nosaka militarizētas izglītības iestādes darbības specifiku un kā tā
ietekmē komunikācijas un studiju procesa norisi?
Kādā veidā komunikācijas prasmes veidošanās mijsakarības un nosacījumu
likumsakarības ietekmē „subjekts – subjekts” komunikācijas un attiecību
integrāciju studiju procesā militarizētā izglītības iestādē ar dominējošo
„subjekts – objekts” komunikāciju un hierarhiskajām attiecībām?
Pētījuma uzdevumi:
Analizēt zinātnisko literatūru un teorētiski pamatot augstākās izglītības
ieguves un komunikācijas procesa specifiku militarizētā izglītības iestādē.
Apzināt komunikācijas modeļus un pedagoģiskās pieejas, analizēt docētāja
un studējošā specifiskās lomas un mijiedarbību, komunikācijas barjeras un
komunikācijas prasmes veidošanos specifiskā vidē.
Uz teorētiskās analīzes un empīriskā pētījuma pamata formulēt docētāju un
studējošo komunikācijas prasmes definīciju, komunikācijas prasmes
veidošanās kritērijus un rādītājus, izstrādāt komunikācijas prasmes
veidošanās didaktiskā modeļa shēmu robežsargu profesionālajā
sagatavošanā.
Veikt empīrisko pētījumu, lai noteiktu docētāju un studējošo komunikācijas
prasmes veidošanās mijsakarības un nosacījumu likumsakarības.
Izstrādāt ieteikumus robežsargu profesionālās sagatavošanas sistēmas un
nozaru (militārās) pedagoģijas procesa pilnveidei.
Pētījuma metodoloģiskos pamatus veido atziņas par:
izglītības pieejām (Koķe & Muraškovska, 2007; Čehlovs, 2011; Jasper,
1963, Dilthey, 1957; Šmite, 2004; Viļumanis, 2000; Maslovs, 1970;
Rodžers, 1994; Amonašvilli, 1996; Žogla, 2001; Špona, 2001;Ņikiforovs,
2007; Smith, 2003; Crowley, 1998;Черткова, 1999; Архипова, 2013 u.c.);
personības attīstības modeļiem (Rodžerss, 1994; Maslovs, 1954; u.c.);
komunikācijas modeļiem (Ezera& Graudiņa & Dreiberga, 2000;
Omārova, 2002; Pļavniece, 2002; Škuškovnika, 2002; Dubkevičs, 2006;
Moul, 2003; Lintz, 2008; Garleja, 2003; Berlo, 1960; Vorobjovs, 1994;
Rudzīte, 2006; Ivancevich & Konopaske, 2011; Bhatnagar, 2012; Lasswell
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-

-

-

-

& Harold, 1948; Shannon& Weaver, 1949; Schramm, 1954; Howell, 2012;
Stewart & Zimmer, 1982; Lapsa, 2002; Каймакова, 2008; Grigorija,
2007; Льюис, 2001; Reņģe, 2000 u.c.);
docētāja komunikācijas prasmi un tās veidošanos (Ušča & Ļubkina, 2013;
Мазаева, 2003; Столяренко, 2000; Берегова, 2011; Хакимов & Панов,
2009; Apsalons, 2013; Чепеленко, 2010; Емельянов, 1985; Hubbell &
Hubbell, 2010; Andersone, 2010; Blair, 2008; Челпанова, 2005;
Kолесникова, 2007; Раннала & Сытько, 2008; Omārova, 2002; Мосина,
1996; Злобина, 1982; Вашнёва, 2008; Павицкая, 2003; Chomsky, 1965;
Andersone, 2010; Turuševa, 2010; Beļickis, 1999; Orlovs, 1995 u.c.);
studiju procesa norisi (Žogla, 2001; Gudjons, 2007; Романюк, 2012;
Корнетов, 1994; Огурцова, 2006; Фоминова & Шабанова, 2013;
Beļickis, 1999; Dirba, 2006; Айнштейн, 2000; Тарабакина, 2006;
Balamovska, 2001; Orlovs, 1995; Glaserfeld, 1995; Petress, 2006;
Bonwell & Eison, 1991; Maslo, 2006; Lamb, 2008; Lapiņa & Rudiņa,
1997; Maine, 2015 u.c.);
sociālo lomu nozīmi studiju procesā (Радугин & Радугин, 1994; Harden &
Crosby, 2000; Ivic & Pesikan & Antic, 2002; Karpova, 1998; Karpova &
Plotnieks, 1984; Reņģe, 2000; Čehlovs, 2011; Бернс, 1986; Omārova,
2002; Pļavniece & Škuškovnika, 2002; Paul & Brier, 2001; Rogers &
Freiberg, 1994 u.c.);
studiju procesa organizācijas specifiku militarizētā izglītības iestādē
(Арсланбеков, 2007; Гожиков, 2011; Карманов,1997 u.c.).

Pētījumam izmantotās metodes:
Teorētiskās metodes:
- zinātniskās pedagoģiskās un psiholoģiskās literatūras par komunikācijas
prasmes veidošanos analīze;
- pētījumam saistošu normatīvo aktu atlase un analīze.
Empīriskās metodes:
- datu ieguves metodes– anketēšana un intervēšana (strukturētās intervijas).
- datu apstrādes metodes:
- kvantitatīvo datu apstrāde programmas „SPSS 20” vidē:
- krostabulācija;
- Hī-kvadrāta (Chi – Square) tests;
- Manna-Vitnija (Mann – Whitney U) U-tests;
- Kruskala-Volissa (Kruskal – Walis H) H-tests;
- Kendella (Kendall’s tau – b) korelācijas analīze;
- klāsteranalīze.
- kvalitatīvo datu apstrāde programmas „AQUAD 6” vidē:
- frekvenču (frequencies) tabulas kodu biežuma noteikšanai;
- mijsakarības (linkages);
- nosacījumu likumsakarības (implicants).
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Pētījuma bāze: Valsts robežsardzes koledža Latvijas Republikā un
Lietuvas Republikas M.Romeris Universitātes Sabiedriskās drošības fakultāte.
1.

2.

3.

4.

Pētījuma posmi:
Sagatavošanās posmā (02.2012. – 07.2012.) tika veikta pētījuma
problēmas aktualitātes izpēte un apzināšana, izstrādāts pētījuma dizains,
sastādīts pētījuma plāns, veikta normatīvo aktu izpēte, kā arī veikta
zinātniskās literatūras teorētiskā analīze un sistematizēšana. Tika apzināts
pētījuma lauks, problēmas, kas saistītas ar komunikāciju un docētāju un
studējošo komunikācijas prasmes veidošanos, izvirzīti pētījuma jautājumi
un izstrādāta pētījuma metodoloģija.
Pētījuma pirmajā posmā (07.2012. – 06.2013.) tika veikta darba
teorētiskā analīze, zinātniskās literatūras izpēte. Lai apzinātu esošo
situāciju un studējošo vajadzības komunikācijas jomā militarizētā izglītības
iestādē ar mērķi izveidot didaktiskā modeļa shēmu komunikācijas prasmes
attīstībai, tika izstrādāti Valsts robežsardzes koledžas un Lietuvas
Republikas M.Romeris universitātes studējošo izmēģinājuma pētījuma
aptaujas anketas jautājumi; tika iegūti kvalitatīvie un kvantitatīvie dati un
iegūtie rezultāti apstrādāti ar pētījuma datu apstrādes programmu „SPSS
20”. Tika veikta iegūto rezultātu analīze un interpretācija.
Pētījuma otrajā posmā (07.2013. – 06.2014.) tika izpētīta komunikācijas
veidošanās specifika Valsts robežsardzes koledžā, tika formulēti pētījuma
temats un jautājumi, izstrādāti komunikācijas prasmes veidošanās kritēriji un
rādītāji un didaktiskā modeļa shēma robežsargu profesionālajā sagatavošanā.
Lai identificētu docētāju un studējošo komunikācijas prasmes veidošanās
mijsakarības, tika sastādītas studējošo un docētāju aptaujas anketas, un ar
pētījuma metožu palīdzību tika iegūti dati par docētāju un studējošo
komunikācijas prasmes veidošanos militarizētā izglītības iestādē. Iegūtie dati
tika apstrādāti ar datu apstrādes programmu „SPSS 20”. Tika veikts iegūto
rezultātu apkopojums, analīze un interpretācija.
Pētījuma trešajā posmā (07.2014. – 2016.), lai identificētu docētāju un
studējošo komunikācijas prasmes veidošanās nosacījumu likumsakarības,
tika sagatavota docētāju strukturētā intervija, iegūtie dati apstrādāti ar datu
apstrādes programmu „AQUAD 6”, tika veikts iegūto rezultātu
apkopojums, veikta analīze un interpretācija, noskaidrotas komunikācijas
prasmes veidošanās likumības, un balstoties uz secinājumiem par iegūtajiem
praktiskajiem rezultātiem, tika formulētas jaunas teorētiskās tēzes
komunikācijas prasmes veidošanās veicināšanai militarizētā izglītības
iestādē. Tika izstrādāts komunikācijas prasmes veidošanās pamatojums
robežsargu profesionālās sagatavošanas izglītības procesa pilnveidei un
izstrādāti ieteikumi robežsargu profesionālās sagatavošanas sistēmas un
nozaru (militārās) pedagoģijas procesa pilnveidei.
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-
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Darba zinātniskā novitāte:
formulētas „subjekts – objekts” komunikācijas, docētāja komunikācijas
prasmes un studējošā komunikācijas prasmes definīcijas militarizētā
izglītības iestādē;
teorētiski pamatota augstākās izglītības ieguves un komunikācijas procesa
specifika un izstrādāta komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā
modeļa shēma robežsargu profesionālajā sagatavošanā;
noteikti militarizētai izglītības iestādei raksturīgi komunikāciju
ietekmējošie faktori: komunikācijas barjeras un komunikāciju veicinošie
faktori militarizētas izglītības iestādes vidē;
izstrādāts „subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts” komunikāciju un to
mijiedarbību raksturojums militarizētā izglītības iestādē;
izstrādāti komunikācijas prasmes veidošanās kritēriji un rādītāji, un
noteiktas komunikācijas prasmes veidošanās mijsakarības un nosacījumu
likumsakarības militarizētā izglītības iestādē.
Darba praktiskā novitāte:
izpētīta nozares (militārās) esošā situācija pedagoģiskā procesa
organizēšanā militarizētā izglītības iestādē;
uz pētījuma pamata izstrādāti ieteikumi robežsargu profesionālās
sagatavošanas sistēmas un nozares (militārās) pedagoģiskā procesa
pilnveidei, kas veicinās docētāju un studējošo komunikācijas prasmes
veidošanos un „subjekts – subjekts” attiecību integrāciju militarizētas
izglītības iestādes hierarhijas sistēmā;
piedāvātā komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēma
robežsargu profesionālajā sagatavošanā ir izmantojama praksē militarizētās
izglītības iestādēs;
izstrādātie komunikācijas prasmes veidošanās kritēriji un rādītāji ir
izmantojami praksē komunikatīvā pedagoģiskā modeļa vai metožu
efektivitātes pārbaudei.

Promocijas darba struktūra:
Darba apjoms ir 152 lappuses un darbā ietverti 20 attēli un 18 tabulas.
Promocijas darbs sastāv no ievada, divām daļām, ieteikumiem, nobeiguma,
izmantotās literatūras saraksta un 19 pielikumiem. Nobeigumā ir apkopoti
promocijas darba teorētiskā un praktiskā izpētē iegūto datu rezultāti.

10

Promocijas darba saturs
Promocijas darbs sastāv no divām nodaļām. Darba ievadā tika pamatota
tēmas aktualitāte, noteikti pētījuma mērķis un uzdevumi, tika izvirzīti pētījuma
jautājumi, raksturotas pētījuma metodes, bāze un pētījuma posmi, pamatota
darba zinātniskā un praktiskā novitāte, kā arī promocijas darba struktūra.
Promocijas darba 1.nodaļas „Komunikācijas prasme un tās veidošanās
militarizētas izglītības iestādes specifiskā vidē” 1.1.apakšnodaļā „Augstākās
izglītības ieguves specifika militarizētā izglītības iestādē” uz Valsts robežsardzes
koledžas (turpmāk tekstā – VRK) piemēra tiek raksturota militarizētas izglītības
iestādes organizācija, struktūra, studiju programmu mērķi un uzdevumi un
izglītības procesa organizācija, kas ietekmē komunikācijas prasmes veidošanos
specifiskā militarizētas izglītības iestādes vidē. Augstākās izglītības ieguve
militarizētā izglītības iestādē tiek īstenota saskaņā ar dienesta gaitu
reglamentējošo un augstāko izglītību noteicošo normatīvo aktu palīdzību.
Lai veiktu mērķtiecīgu komunikācijas prasmes veidošanās nosacījumu
apzināšanu militarizētā izglītības iestādē un formulētu „subjekts – objekts”
komunikācijas definīciju, promocijas darba 1.2.apakšnodaļas „Komunikācijas
process militarizētas izglītības iestādes vidē” 1.2.1.apakšnodaļā „Komunikācijas
veidi militarizētā izglītības iestādē” tiek apzināti komunikācijas veidi
organizācijā un starppersonu komunikācijā un komunikācijas procesa specifika
militarizētā izglītības iestādē. Komunikācijas veidu raksturojums militarizētā
izglītības iestādē ir redzams 1.1.attēlā.

1.1.attēls. Komunikācijas veidi militarizētā izglītības iestādē
(autora konstrukcija)
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Komunikācijas specifika realizējas studiju procesa didaktiskajos modeļos,
tā nosaka izraudzītā modeļa specifiku, tālāk attīsta komunikācijas pieredzi, kas
didaktiskajā procesā veicina vai arī neveicina studenta personības īpašību
veidošanos. Tādēļ 1.2.2.apakšnodaļā „Komunikācijas modeļi, to specifika
militarizētā izglītības iestādē” tiek vērtēti militarizētās izglītības iestādēs
izmantojamie komunikācijas modeļi, kas ļauj secināt par komunikācijas
specifikas realizēšanu didaktiskajos modeļos.
Veicot pētījumu par militarizētas izglītības iestādes specifiku un
komunikācijas modeļu analīzi (Lasswel & Harold, 1948, Shannon & Weaver,
1949, Berlo, 1960, Schramm, 1954), tika secināts, ka militarizētā izglītības
iestādē dominējošais komunikācijas veids ir „subjekts – objekts” komunikācija,
kas izpaužas kā pavēļu došana no augstākstāvošo personu puses. Šim
komunikācijas veidam piemīt būtisks trūkums – nav atgriezeniskās saiknes, kas
ir būtiska sekmīgas komunikācijas sastāvdaļa. Augšupejošu „objekts – subjekts”
komunikāciju militarizētā izglītības iestādē praktiski nav iespējams īstenot tieši,
jo to neparedz pastāvošā hierarhijas sistēma. Komunikācijas process
militarizētas izglītības iestādes studiju procesā ir redzams 1.2.attēlā.
Docētājs

Informācija
pavēles, reglamenti, disciplīna
barjeras
Atgriezeniskā
saikne

Studējošais

1.2.attēls. Komunikācijas process studiju procesā militarizētā izglītības
iestādē (pašreizējā situācija) (autora konstrukcija)
1.2.3.apakšnodaļas „Pedagoģiskās pieejas militarizētas izglītības iestādes
studiju un komunikācijas procesā” ietvaros tiek analizēta militarizētas izglītības
iestādes studiju procesā iesaistīto dalībnieku savstarpējo attiecību specifika,
iestādē un studiju procesā izmantojamie vadības stili, pielietojamās izglītības
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pieejas, lai noteiktu iespēju integrēt „subjekts – subjekts” komunikāciju un
attiecības pastāvošajā specifiskā militarizētas izglītības iestādes hierarhiskā vidē.
Analīzes rezultātā tika noskaidrots, ka humānā pedagoģija, pozitīvas
emocionālās vides radīšana auditorijā un demokrātiskais vadības stils
militarizētās izglītības iestādēs studiju procesa mērķu īstenošanas laikā netiek
īstenoti noteiktās hierarhijas, vienvadības principa un speciālo normatīvu aktu
prasību dēļ, neskatoties uz to, militarizētā izglītības iestādē ir iespējams integrēt
„subjekts – subjekts” komunikāciju un attiecības specifiskā vidē. Šo iespēju
realizē pedagoģiskā procesa subjekti katrs savā specifiskajā darbībā un paužot
attieksmi starppersonu komunikācijā: docētāja gatavība integrēt „subjekts –
subjekts” attiecības studiju procesā un studējošā prasmei sadarboties.
1.2.4.apakšnodaļā „Studējošā un docētāja mijiedarbība un komunikācijas
barjeras” tiek aplūkotas studējošā personības attīstības teorijas un docētāja
lomas specifiskā militarizētas izglītības iestādes vidē. Tā kā komunikācijas un
studiju process nav īstenojams bez docētāju un studējošo mijiedarbības,
apakšnodaļā tiek aplūkota komunikācijas veidošanās specifika, studējošā un
docētāja mijiedarbība specifiskā vidē, noteiktas komunikācijas barjeras un
veicinošie faktori, kuri ietekmē docētāju un studējošo komunikācijas prasmes
veidošanos militarizētā izglītības iestādē. Veiktais pētījums par studiju procesa
norisi un esošas situācijas analīze militarizētā izglītības iestādē ļāva apkopot un
noteikt šādus komunikāciju ietekmējošos faktorus specifiskā militarizētas
izglītības iestādes vidē (skatīt 1.1.tabulu).
1.1.tabula
Komunikācijas veidošanos ietekmējošie faktori militarizētā izglītības
iestādē
Komunikācijas barjeras
Hierarhiskā sistēma ar
tradicionālo izglītības pieeju
un specifisku komunikācijas
modeli
Docētāja priekšnieka –
komandiera loma
Docētāju varas īstenošana
Dienesta attiecības
Formas tērps kā docētāja
varas īstenošanas atribūts
Docētāja personība
(nevēlēšanās komunicēt)

Militarizēta izglītības
iestāde
Fiziskā vide

Sociālā vide
Fizioloģiskie faktori
Psiholoģiskie faktori

Komunikāciju veicinošie
faktori
Pozitīvas emocionālās vides
izveide ar humānās izglītības
pieeju studiju procesā un
integrāciju hierarhiskā sistēmā
Docētāja lektora – motivētāja
loma
Sadarbības attiecību un
mijiedarbības veidošana
Civilā apģērba lietošana
studiju procesā
Docētāja personība
(rada vēlmi komunicēties)

1.3.apakšnodaļas „Komunikācijas prasme un tās veidošanās didaktiskā
modeļa shēma robežsargu profesionālajā sagatavošanā, kritēriji un rādītāji”,
1.3.1.apakšnodaļā „Komunikācijas prasme robežsargu profesionālajā
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sagatavošanā, tās veidošanās kritēriji un rādītāji”, lai noteiktu komunikācijas
prasmes veidošanās nosacījumus, tiek noskaidrots komunikācijas prasmes
jēdziens, definēta docētāja un studējošā komunikācijas prasme militarizētā
izglītības iestādē, izstrādāti tās veidošanās kritēriji un rādītāji, un tika veikta
VRK izglītības procesa stipro un vājo pušu, kā arī iespēju un draudu analīze, ar
mērķi apzināt darbības komunikācijas prasmes pilnveidei.
Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, tika definēta docētāja
komunikācijas prasme militarizētā izglītības iestādē – tā ir spēja militarizētā
izglītības iestādes vidē panākt pavēļu un rīkojumu bezierunu izpildi dienesta
organizācijas jautājumos atbilstoši dienesta gaitu reglamentējošo normatīvo aktu
prasībām, vienlaikus veidojot studiju procesā „subjekts – subjekts”
komunikāciju un attiecības hierarhiskā sistēmā, pamatojoties uz sadarbību un
dialogu docētāja un studējošā mijiedarbībā. Savukārt ar studējošo komunikācijas
prasmi ir jāsaprot spēja uztvert docētāju kā komandieri priekšnieku, apzinoties
un pieņemot „subjekts – objekts” komunikāciju un attiecības kā profesionālās
darbības nepieciešamību, savukārt studiju procesā sadarboties un mijiedarboties
ar docētāju un citiem studējošiem, izmantojot „subjekts – subjekts”
komunikāciju un attiecības profesionālās ētikas ietvaros.
Tika izveidoti komunikācijas prasmes veidošanās kritēriji un rādītāji
militarizētā izglītības iestādē (skatīt 1.2.tabulu):
1.2.tabula
Docētāju un studējošo komunikācijas prasmes veidošanās kritēriji un
rādītāji militarizētā izglītības iestādē
Kritērijs

Rādītāji
- rada vēlmi komunicēt un sadarboties;
- ieinteresē sarunas tematā, parādot pieeju
daudzveidību, ļaujot sarunas partnerim
apzināti izvēlēties savu variantu;
- uztur sarunā iesaistīto partneru kopīgu
viedokli, atrodot konsensuālus risinājumus.
- rosina, uztur dialogu un novērtē dialogā
sasniegto;
- pārvalda profesionālo ētiku un nodrošina
korektu dialoga uzturēšanu;
- personīgā empātija nodrošina dialogu,
savstarpējo viedokļu un citu vērtību
apmaiņu.
- sasniedz robežsargu profesionālajai
kompetencei atbilstošus rezultātus, veidojot
„subjekts – subjekts” attiecības;
- veido tikumiski pamatotas attiecības starp
personām;
- ar cieņu izturas pret studējošajiem.

Mijiedarbība

Informācijas apmaiņa

Savstarpējās attiecības
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Veiktā SVID un komunikācijas procesu analīze ļāva noteikt komunikācijas
prasmes pilnveides iespējas militarizētas izglītības iestādes studiju procesā:
Tā kā VRK ir izglītības iestāde, tad prioritāte ir jānosaka izglītības
procesam attiecībā pret dienesta organizācijas jautājumiem.
Izglītības procesa īstenošanā, apgūstot vispārizglītojošos studiju kursus, ir
jāpāriet no tradicionālās izglītības pieejas ar „subjekts – objekts”
komunikāciju un attiecībām uz humānās pedagoģijas izglītības pieeju ar
demokrātisko vadības stilu, veidojot studiju procesā „subjekts – subjekts”
komunikāciju un attiecības, tādējādi veicinot komunikācijas prasmes
veidošanos.
Militarizētā izglītības iestādē nepieciešams veicināt docētāju vēlmi uzlabot
un pilnveidot savu pedagoģiskā darba kvalitāti un attīstīt komunikācijas
prasmi, kā arī motivēt personālu pedagoģiskās izglītības iegūšanai.
Studiju procesā nepieciešams mazināt komunikācijas barjeras, tādējādi
veicinot komunikācijas prasmes attīstību militarizētas izglītības iestādes
specifiskā vidē.
Ir nepieciešams izstrādāt un iekļaut VRK īstenojamos studiju kursos tēmas,
to apguves formas un metodes, kas veicinās docētāju un studējošo
komunikācijas prasmes veidošanos.
Lai izveidotu komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmu
robežsargu profesionālajā sagatavošanā, 1.3.2.apakšnodaļā „Komunikācijas
prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēma militarizētas izglītības iestādes
studiju procesā” tika noskaidrota subordinācijas, „subjekts – objekts”
komunikācijas un hierarhisko attiecību loma militarizētā izglītības iestādē un to
nozīme studējošo profesionālo prasmju attīstībā, „subjekts – subjekts”
komunikācijas un attiecību nozīme studiju procesā un personības attīstībā,
apzinātas izmantojamās mācību organizācijas formas un metodes komunikācijas
prasmes attīstībai studiju procesā, un tika analizēti robežsargu profesijas
standarti komunikācijas prasmes aspektā.
Izstrādātā modeļa shēma demonstrē korektas komunikācijas parauga
ieviešanas nepieciešamību militarizētā izglītības iestādē. Tā kā pilnīga „subjekts – subjekts” komunikācijas un attiecību integrācija nav iespējama dienesta
gaitu reglamentējošo normatīvo aktu prasību dēļ, tad ar šo shēmu tiek piedāvāts
profesionālās komunikācijas veids, kur „subjekts – objekts”un „subjekts –
subjekts” komunikācija papildina viena otru un palīdz viena otrai, un docētājam
ir jāapzinās abu komunikāciju nepieciešamība, savukārt studējošajiem jāpieņem
„subjekts – objekts” komunikācija un attiecības kā profesionālās darbības nepieciešamība. Subordinācija, „subjekts – subjekts” komunikācija un hierarhiskās
attiecības militarizētā izglītības iestādē kalpo kā iestādes darbības pamats,
savukārt studiju process ir jāveido uz „subjekts – subjekts” komunikācijas un
attiecību pamata, tajā apgūstot izpratību par militarizētas izglītības iestādes
hierarhiskas vides akceptēšanu kā profesionālās darbības nepieciešamību
efektīvai profesionālo funkciju izpildei, bet saglabājot humānās attiecības, līdz
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ar to praksē dominējot subordinācijai, bet ar humānu attiecību klātbūtni (skatīt
1.3.attēlu).
Mērķis:
Komunikācijas prasmes
attīstība robežsargu
profesionālajā
sagatavošanā
Reglamentējošais
komponents studiju procesā

DOMINĒJOŠĀ IZGLĪTĪBAS PIEEJA

Autoritārais
(pavēlošais, mācošais)

VADĪBAS STILS

Humānā

Demokrātiskais
(atbalstošais, deleģējošais)

ATTIECĪBU VEIDS
subjekts (docētājs) – objekts (studējošais) subjekts (docētājs) – subjekts (studējošais)

DOCĒTĀJA LOMA UN KOMUNIKĀCIJA
Docētājs
dialogs
(komandieris, priekšnieks)
informācija
pavēles

reglaments

disciplīna

informācija
Docētājs
Sadarbības
lektors
partneris
(motivētājs) atgriezeniskā saikne

Izpildītājs

IZGLĪTĪBU NOTEICOŠIE NORMATĪVIE AKTI

DIENESTA GAITU REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI

Tradicionālā

Humānās attieksmes
komponents studiju procesā

sadarbība

PAVĒLOŠAIS MĀCĪŠANAS STILS
 Militārie studiju priekšmeti
 Valstiskās audzināšanas
ieviešana
 Specifiskas vides radīšana
disciplīnas attīstībai
 Docētāja personīgais piemērs

ATBALSTOŠAIS MĀCĪŠANAS STILS
 Speciālu tēmu iekļaušana
 Savstarpējā priekšmetu
integrācija
 Interaktīvās mācību metodes
 Pētnieciskās mācību metodes
 CLIL

REZULTĀTS
Dienestam nepieciešamās
prasmes

ROBEŽSARGS

Komunikācijas prasme
personības attīstībai

1.3.attēls. Komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēma
robežsargu profesionālajā sagatavošanā
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Darba 2.nodaļā „Komunikācijas prasmes veidošanās izpēte” un tās
apakšnodaļās sniegts raksturojums empīriskā pētījuma organizācijai un
metodoloģijai, analizēti didaktiskā modeļa pārbaudes, veiktā izmēģinājuma
pētījuma un datu apstrādē iegūtie rezultāti, tika izstrādāts „subjekts – subjekts”
un „subjekts – objekts” komunikāciju un to mijiedarbību raksturojums
militarizētā izglītības iestādē, kā arī apzinātas docētāju un studējošo
komunikācijas prasmes veidošanās mijsakarības un nosacījumu likumsakarības
militarizētas izglītības iestādes specifiskā vidē.
2.1.apakšnodaļā „Empīriskā pētījuma metodoloģija: pētījuma bāze, izlase,
struktūra, metodes un norise” tika sniegts pētījuma programmas pamatojums,
pētījuma bāzes raksturojums, pētījuma dizains, pētījuma uzdevumu, pētījuma
metodoloģijas, bāzes un izlases, izmēģinājuma pētījuma un tajā iesaistīto
respondentu un izmēģinājuma pētījuma aptaujas anketas jautājumu,
izmēģinājuma pētījuma datu kodēšanai un analīzei izstrādātās kodu sistēmas,
docētāju un studējošo komunikācijas prasmes veidošanās mijsakarību un
nosacījumu likumsakarību identificēšanai veiktajā aptaujā iesaistīto
respondentu, pētījumā iegūto datu apstrādē un analīzē izmantoto metožu, un
docētāju strukturētajās intervijās iegūto kvalitatīvo datu kodēšanai un analīzei
izstrādātās kodu sistēmas raksturojums.
Datu apstrādē un analīzē tika izmantota jaukto metožu pieeja un rezultātu
ticamības paaugstināšanai tika izmantota datu triangulācija, iegūstot un
apstrādājot kvantitatīvos un kvalitatīvos datus. Izmēģinājuma pētījuma rezultātā
iegūto datu apstrādei tika izmantota statiskās datu apstrādes sistēma „SPSS 20”,
kuras vidē tika veikta Kendella (Kendall’s tau-b) korelācijas analīze sakarību
(correlation) noteikšanai. Docētāju un studējošo anketēšanas rezultātā iegūto
kvantitatīvo datu apstrādei tika izmantota statiskās datu apstrādes sistēma „SPSS
20”, kuras vidē tika veikta krostabulācija, Manna – Vitnija (Mann – Whitney U)
un Kruskal – Vollisa H–tests (Kruskal – Walis H) atšķirību (differences)
noteikšanai starp respondentu grupām, Kendella (Kendall’s tau – b) korelācijas
analīze sakarību (correlation) noteikšanai starp rādītājiem un veikta
klāsteranalīze respondentu grupu identificēšanai.
Docētāju interviju rezultāti tika apstrādāti kvalitatīvo datu apstrādes
programmas „AQUAD 6” vidē, veidojot frekvenču tabulas kodu biežuma
noteikšanai, veicot Hī – kvadrāta (Chi – Square) testu atšķirību (differences)
noteikšanai, nosakot mijsakarības (linkages) starp komunikācijas prasmi,
komunikācijas veidu un komunikāciju ietekmējošajiem faktoriem, kā arī
komunikācijas prasmes veidošanās un „subjekts – objekts” un „subjekts –
subjekts” komunikāciju mijiedarbības nosacījumu likumsakarības (implicants).
2.2.apakšnodaļas „Datu apstrāde, analīze un komunikācijas prasmes
veidošanās specifika Valsts robežsardzes koledžā”, lai apzinātu esošo situāciju
un studējošo vajadzības komunikācijas jomā militarizētā izglītības iestādē,
2.2.1.apakšnodaļā „Izmēģinājuma pētījums par komunikācijas procesu un
komunikācijas prasmes veidošanos robežsargu profesionālajā sagatavošanā” tika
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veikts izmēģinājuma pētījums, kurā tika noskaidrots studējošo viedoklis divās
militarizētās izglītības iestādēs: VRK un Lietuvas Republikas M.Romeris
Universitātē. Veiktais izmēģinājuma pētījums par esošo situāciju komunikācijas
jomā militarizētās izglītības iestādēs radīja nepieciešamību veikt tālākus
pētījumus par komunikācijas barjeru ietekmi uz studiju procesu militarizētā
izglītības iestādē, kā arī komunikācijas prasmes veidošanos militarizētas
izglītības iestādes hierarhiskajā sistēmā.
2.2.2.apakšnodaļā „Studējošo un docētāju aptaujas anketu analīze par
komunikācijas prasmes veidošanos” tika raksturota docētāju un studējošo
anketēšana, lai iegūtu primāros datus par komunikācijas prasmes veidošanos
VRK studiju procesā.
2.2.3.apakšnodaļā „Docētāju strukturēto interviju rezultāti” tika analizēti
kvalitatīvie dati, kas iegūti VRK docētāju strukturētās intervijas rezultātā.

Tēzes aizstāvēšanai
1.

2.

Aizstāvēšanai tiek izvirzītas šādas tēzes:
Militarizētas izglītības iestādes komunikācijas procesa specifikas būtību
atklāj teorētiski pamatota „subjekts – objekts” komunikācijas definīcija: tas
ir komunikācijas veids, kas norisinās militarizētas izglītības iestādes
hierarhiskā vidē lejupejošā virzienā, kur docētājs un studējošais savstarpēji
atrodas dienesta attiecībās, un tās specifisko vidi raksturo termini „pavēle”,
„reglaments” un „disciplīna”, atgriezeniskās saiknes trūkums, barjeras un
informācijas dekodēšanas problēmas, kur galvenā uzmanība tiek vērsta uz
komunikācijas partnera pakāpi un ieņemamo amatu, kas lielā mērā arī
nosaka turpmāko sarunas saturu un komunikācijas veidu.
Militarizētas izglītības iestādē ar dominējošo „subjekts – objekts”
komunikāciju un hierarhiskajām attiecībām, nosakot komunikācijas
prasmes veidošanās mijsakarības un nosacījumu likumsakarības docētāju
un studējošo komunikācijas prasmes attīstībai, ir nepieciešams un
iespējams integrēt „subjekts – subjekts” komunikāciju un attiecības.

Secinājumi
Teorētiskā un empīriskā pētījuma rezultātā tika secināts, ka:

Militarizētas izglītības iestādes darbību nosaka un reglamentē divu veidu
normatīvie akti (dienesta gaitu un augstāko izglītību reglamentējošie
normatīvie akti), kuru prasības patlaban realizējamā studiju procesā ir grūti
savienojamas bez atbilstīgas šī procesa pilnveidošanas.

Militarizētas izglītības iestādes darbības specifika izpaužas tajā apstāklī, ka
personāls, kurš īsteno studiju procesu (docētājs) un personāls, kurš to
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apgūst (studējošais), savstarpēji atrodas dienesta attiecībās, un militarizētas
izglītības iestādes specifisko vidi raksturo nozarē lietojamie termini
„pavēle”, „reglaments” un „disciplīna”. Vienlaicīgi docētāji un studējošie
veido mūsdienu augstskolas pedagoģisko procesu indivīdu efektīvai
attīstībai.
Augstākās izglītības ieguves specifika izpaužas apstāklī, ka dienesta gaitu
reglamentējošie normatīvie akti ir primāri, tāpēc dienesta pienākumu
izpilde ieņem centrālo lomu militarizētas izglītības iestādes darbībā
attiecībā pret studiju procesu.
„Subjekts – objekts” komunikācija militarizētā izglītības iestādē ir
komunikācijas veids, kas norisinās militarizētas izglītības iestādes
hierarhiskā vidē lejupejošā virzienā, kur docētājs un studējošais savstarpēji
atrodas dienesta attiecībās, un tās specifisko vidi raksturo termini „pavēle”,
„reglaments” un „disciplīna”, atgriezeniskās saiknes trūkums, barjeras un
informācijas dekodēšanas problēmas, kur galvenā uzmanība tiek vērsta uz
komunikācijas partnera pakāpi un ieņemamo amatu, kas lielā mērā arī
nosaka turpmāko sarunas saturu un komunikācijas veidu.
„Subjekts – subjekts” komunikācija amatpersonām ar speciālajām dienesta
pakāpēm militarizētā izglītības iestādē tiek noteikta ar reglamentējošu aktu
palīdzību, un tā ir atkarīga no komunikācijas partnera pakāpes un
ieņemamā amata.
„Subjekts – subjekts” komunikācijas integrācija militarizētas izglītības
iestādes hierarhiskās sistēmas vidē nav iespējama, ja to neapgūst un
nepieļauj docētāji, un to ietekmē ierobežota atgriezeniskā saikne un
augšupejošā „objekts – subjekts” komunikācija.
Izglītības procesā iesaistīto dalībnieku savstarpējo attiecību un
komunikācijas specifika ir cieši saistīta ar iestādē izmantojamo vadības
stilu: demokrātisko vai autoritāro.
Militarizētā izglītības iestādē galvenokārt tiek pielietota tradicionālā
izglītības pieeja, pielietojot „subjekts – objekts” komunikāciju un attiecības
studiju procesā starp docētāju un studējošo, kas tiek īstenota galvenokārt
pavēļu formā.
Humāno pedagoģiju raksturo ne tikai studiju priekšmeta saturs, bet gan arī
veids, kā jaunās zināšanas tiek nodotas. Tādēļ to ir iespējams īstenot,
izmantojot „subjekts – subjekts” komunikāciju un attiecības, kas balstās uz
dialogu mijiedarbības procesā.
Humānā pedagoģija un pozitīvas emocionālās vides radīšana auditorijā
militarizētās izglītības iestādēs studiju procesa mērķu īstenošanas laikā tiek
ierobežota autoritārisma, pastāvošās hierarhijas un speciālo normatīvu aktu
prasību dēļ.
Mūsdienās militarizētā izglītības iestādē ir iespējams integrēt „subjekts –
subjekts” komunikāciju un attiecības specifiskā vidē. Šo iespēju realizē
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pedagoģiskā procesa subjekti katrs savā specifiskajā darbībā un paužot
attieksmi starppersonu komunikācijā: docētāja gatavība integrēt „subjekts –
subjekts” attiecības studiju procesā un studējošā prasmei sadarboties.
Militarizētas izglītības iestādes specifika nosaka komunikācijas partneru
sociālās lomas – docētājs – amatpersona (komandieris – priekšnieks) un
lektors (motivētājs) un studējošais, kur katru komunikācijas partneri
raksturo dienesta pakāpe, atbildība un pienākumi; tās ir savstarpēji saistītas
un izriet no militarizētas izglītības iestādes specifikas, un no kuru darbības
rakstura ir atkarīgs, vai un kā viņa darbība un attieksme veicina studiju
procesa mērķu sasniegšanu, ja tiek apgrūtināta veiksmīga studējošā un
docētāja komunikācija.
Docētājs militarizētā izglītības iestādē ar personīgo piemēru kalpo kā
profesionālās identifikācijas piemērs, kas var tikt pārņemts no studējošo
puses, tādējādi veidojot savu uzvedību un izpratni par dienestu.
Militarizētās izglītības iestādēs pastāv specifiskas komunikācijas barjeras –
hierarhiskā sistēma ar tradicionālo izglītības pieeju un specifisku
komunikācijas modeli, docētāja priekšnieka un komandiera loma, docētāju
varas īstenošana, dienesta attiecības, docētāja formas tērps un tāda docētāja
personība, kas nerada vēlmi komunicēt, kuras izriet no šādu iestāžu
darbības organizācijas specifikas.
Varas pielietošana ir agresīvas rīcības modelis, kas negatīvi ietekmē
savstarpējās attiecības un komunikāciju, tādēļ docētājam militarizētā
izglītības iestādē ir jācenšas mazināt arī neagresīvas varas īstenošanu pār
studējošajiem, tādējādi sekmējot komunikāciju un komunikācijas prasmes
veidošanos.
Kā komunikāciju veicinošie faktori tika identificēti pozitīvas emocionālās
vides izveide ar humānās izglītības pieeju studiju procesā un integrāciju
hierarhiskā sistēmā, docētāja lektora – motivētāja loma sadarbības attiecību
un mijiedarbības veidošana, civilā apģērba lietošana studiju procesā un tāda
docētāja personība, kas rada vēlmi komunicēties.
Par komunikācijas prasmes veidošanās kritērijiem militarizētā izglītības
iestādē tika noteikti mijiedarbība, ko raksturo docētāja un studējošā
sadarbība, informācijas apmaiņa, kas kalpo kā pamats dialoga un
komunikācijas atgriezeniskās saiknes nodibināšanai un savstarpējās
attiecības, ko raksturo docētāja attieksme pret studējošo.
Militarizētas izglītības iestādes studiju procesā, ilgstoši atkārtojot vienu un
to pašu darbību, vienvirziena komunikācijas rezultātā prasmes var kļūt par
automātiskām, taču netiek attīstīta studējošo personība un sasniegti studiju
procesa mērķi, jo mācīšanās process nozīmē ne tikai kāda obligāta
materiāla iegaumēšanu, bet arī mūžīgas apguves, pārkārtošanās un
izaugsmes procesus mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem.
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VRK kā militarizētai izglītības iestādei robežsargu profesionālās
sagatavošanās procesā ir nepieciešams orientēties uz robežsarga kā dienestā
esošas militāras Valsts amatpersonas sagatavošanu un dienestam
nepieciešamo prasmju attīstību, un robežsargu komunikācijas prasmes
attīstību.
Subordinācija, „subjekts – objekts” komunikācija un hierarhiskās attiecības
militarizētā izglītības iestādē kalpo kā iestādes darbības pamats, savukārt
studiju process ir jāveido uz „subjekts – subjekts” komunikācijas un
attiecību pamata, tajā apgūstot izpratību par militarizētas izglītības iestādes
hierarhiskas vides akceptēšanu kā profesionālās darbības nepieciešamību
efektīvai profesionālo funkciju izpildei, bet saglabājot humānās attiecības,
līdz ar to praksē dominējot subordinācijai, bet ar humānu attiecību
klātbūtni.
Ar „subjekts – objekts” komunikāciju un veidotām attiecībām ir iespējams
attīstīt studējošajos profesionālās prasmes un īpašības tādos specifiskos
militāros studiju priekšmetos kā „Ierindas mācība”, „Dienesta reglamenti”,
„Militārā taktika”, „Ieroču un šaušanas mācība”, „Militārā sagatavošana”
un „Militārā topogrāfija”.
Tā kā „subjekts – objekts” komunikācija un attiecības ir nosacījums
efektīvai profesionālo funkciju izpildei, tad dienesta organizācijas
jautājumos un militāro studiju priekšmetu īstenošanā docētājs pilda
priekšnieka un komandiera lomu, savukārt studiju procesā vispārizglītojošo
un nozares profesijas studiju kursu īstenošanā lektora – motivētāja lomu.
Pozitīvas attieksmes veidošanos pret izvēlēto profesiju, hierarhisko
„subjekts – objekts” attiecību pieņemšanu kā profesionālās darbības
nepieciešamību, amatpersonas kā sociālās lomas pilnīgu izpratni un
nepieciešamo amatpersonas īpašību attīstību var veicināt ar valstiskās
audzināšanas studiju priekšmeta ieviešanu, personīgo docētāja piemēru, kā
arī radot vidi, kas attīsta disciplīnu.
Docētājam, ieejot auditorijā, ir jāapzinās „subjekts – subjekts”
komunikācijas un attiecību nepieciešamība kā studiju procesa komponente
studējošā individualitātes attīstīšanai, kas liecina par docētāja profesionālo
kompetenci, jo šo attiecību rezultātā studējošais attīstās kā personība, kura
vēlāk pilda savus pienākumus hierarhiskā vidē, kurai ir pagaidu raksturs.
VRS inspektora, jaunākā virsnieka un vecākā robežsardzes virsnieka
profesijas standartā minētās prasmes ir saistītas ar komunikācijas prasmi,
savukārt dažu no tām (saskarsmes veidošana, strādāšana komandā,
sadarbības veidošana un pozitīva psiholoģiskā klimata veidošana kolektīvā)
apguve ir apgrūtināta augstākās izglītības ieguves specifikas dēļ
militarizētā izglītības iestādē.
Studējošo komunikācijas prasmes veidošanos militarizētas izglītības
iestādes studiju procesā raksturo to robežsargu profesijas standartos minēto
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prasmju attīstība, kas saistītas ar komunikāciju un „students – students”
sadarbība, kas balstās uz „subjekts – subjekts” komunikāciju un attiecībām,
veicina abpusēju garīgu bagātināšanos, attieksmju veidošanos un vērtību
izpratni, un pozitīvi ietekmē studējošā personības attīstību.
To profesijas standartā minēto prasmju, kas saistītas ar komunikāciju,
attīstību var veicināt, iekļaujot komunikācijas prasmi veicinošas tēmas
mācību saturā un savstarpēji integrējot studiju priekšmetus, savukārt ar
komunikācijas prasmes attīstību un „students – students” sadarbību
militarizētas izglītības iestādes studiju procesā var veicināt, izmantojot
„subjekts – subjekts” komunikāciju un attiecības, pielietojot interaktīvās
mācību metodes, pētnieciskās mācību metodes un CLIL metodi.
Lai formulētu komunikācijas prasmes veidošanās mijsakarības un
nosacījumu likumsakarības, rezultātu validitātes paaugstināšanai tika
apkopotas tās komunikācijas prasmes veidošanās mijsakarības un
nosacījumu likumsakarības, kuras, apstrādājot kvantitatīvos un kvalitatīvos
datus, apstiprinājās jaukto pētījuma metožu pieejas izmantošanas un datu
ieguves un apstrādes triangulācijas rezultātā:
- komunikācijas prasmes kritēriji „mijiedarbība”, „informācijas
apmaiņa” un „savstarpējās attiecības” var attīstīties, docētājam
izmantojot „subjekts – subjekts” komunikāciju un demokrātisko
vadības stilu, uz tā pamata veidojot attiecības studiju procesā, kas
norāda uz izstrādātā komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā
modeļa shēmas ieviešanas nepieciešamību robežsargu profesionālajā
sagatavošanā;
- attīstoties kādam no komunikācijas prasmes kritērijiem
„mijiedarbība”, „informācijas apmaiņa” un „savstarpējās
attiecības” vai to rādītājiem, tiek veicinātā arī pārējo kritēriju un
rādītāju veidošanās un attīstība, ko atbilstoši komunikācijas prasmes
veidošanās didaktiskā modeļa shēmai, ir iespējams veicināt, studiju
procesā izmantojot interaktīvās un pētnieciskās mācību metodes,
savstarpējo priekšmetu integrāciju un speciālu tēmu iekļaušanu
profesionālajos studiju kursos;
- tādi
militarizētu
izglītības
iestādi
„subjekts – objekts”
komunikāciju raksturojošie faktori kā autoritārais stils, disciplīnas
nodrošināšana, monologs, rīkojumi un pavēles negatīvi ietekmē
visu komunikācijas prasmes kritēriju veidošanos un attīstību
komunikācijas un studiju procesā, tādēļ atbilstoši izstrādātajai
komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmai,
tradicionālā izglītības pieeja, autoritārais (pavēlošais, mācošais) vadības
stils, docētājam pildot komandiera lomu un pielietojot „subjekts –
objekts” komunikāciju un attiecības, ir pielietojamas militāro studiju
kursu īstenošanā;
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docētājam, īstenojot „subjekts – objekts” komunikāciju, dodot
rīkojumus un pavēles, īstenojot varu un atrodoties auditorijā
formas tērpā, neveidojas pētījuma rezultātā identificētā
komunikācijas prasme, taču atbilstoši komunikācijas prasmes
veidošanās didaktiskā modeļa shēmai, šāds komunikācijas veids ir
piemērots disciplīnas attīstībai, militāro studiju kursu īstenošanā un
dienestā esošas amatpersonas īpašību attīstībā;
docētājs, veidojot savstarpējās attiecības neatkarīgi no ieņemamā
amata vai pakāpes, var veicināt tikumiski pamatotu attiecību
veidošanu starp personām studiju procesā, kas atbilstoši izstrādātajai
komunikācijas prasmes veidošanās didaktiskā modeļa shēmai, ir
iespējams un nepieciešams vispārizglītojošo un atsevišķu profesionālo
studiju kursu īstenošanā;
integrējot studiju procesā „subjekts – subjekts” komunikāciju un
attiecības militarizētas izglītības iestādes hierarhijas sistēmā, kļūst
iespējama docētāju un studējošo komunikācijas prasmes attīstība
un pilnveide, tai skaitā to robežsargu profesijas standartos minēto
prasmju attīstība, kas saistītas ar komunikāciju un „students – students”
sadarbība, kas balstās uz „subjekts – subjekts” komunikāciju un
attiecībām, veicina abpusēju garīgu bagātināšanos, attieksmju
veidošanos un vērtību izpratni, un pozitīvi ietekmē studējošā personības
attīstību;
„subjekts – objekts” un „subjekts – subjekts” komunikācijas
mijiedarbība ir atkarīga no „subjekts – subjekts” komunikācijas
pastāvēšanas,
komunikācijas
prasmes
un
komunikāciju
veicinošiem faktoriem, kas apliecina izstrādātā komunikācijas prasmes
veidošanās didaktiskā modeļa shēmā paredzēto, ka studiju process ir
jāveido uz „subjekts – subjekts” komunikācijas un attiecību pamata,
tajā apgūstot izpratību par militarizētas izglītības iestādes hierarhiskas
vides akceptēšanu kā profesionālās darbības nepieciešamību efektīvai
profesionālo funkciju izpildei, bet saglabājot humānās attiecības, līdz ar
to praksē dominējot subordinācijai, bet ar humānu attiecību klātbūtni.

Rekomendācijas un ieteikumi
Robežsargu profesionālās sagatavošanas sistēmas pilnveidei tika izstrādāti
šādi ieteikumi:
1. Ieteikumi normatīvo aktu izmaiņām.

Veikt izmaiņas Valsts robežsardzes iekšējā normatīvajā aktā „Par civilā
tērpa lietošanas nosacījumiem”, paredzot iespēju docētājiem noteiktu
studiju priekšmetu īstenošanas laikā formas tērpa vietā lietot civilo
apģērbu.
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Veikt izmaiņas Iekšlietu ministrijas noteikumos „Iekšlietu ministrijas un tās
padotībā esošo iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm ārējā
izskata un savstarpējo dienesta attiecību noteikumi”, nosakot, ka
studējošajiem mācību procesa laikā katru reizi nav jālieto obligātās vecāko
pēc pakāpes uzrunas formas, tādējādi veicinot atgriezeniskās saiknes un
humāno attiecību veidošanos studiju procesa laikā.
2. Ieteikumi profesijas standarta pilnveidei.
Nodrošināt studējošajiem iespēju tādu profesijas standartā minēto prasmju
kā „Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī” apgūšanu citās
mācību iestādēs sakarā ar to, ka VRK šādu prasmju apguvi neparedz
īstenojamās izglītības programmas.
Pilnveidot VRS inspektora, jaunākā virsnieka un vecākā virsnieka
profesijas standartus, jo atsevišķas VRS inspektora standartā paredzētas
prasmes, kas ir cieši saistītas ar komunikācijas prasmi („Izskaidrot
patvēruma piešķiršanas procesu”, „Izskaidrot pieņemto lēmumu izpildes,
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību”, „Veikt ārzemnieka piespiedu
izraidīšanu”) ir jaunāko un vecāko inspektoru un nevis inspektoru
kompetence, ko paredz vadošie Robežsardzes dienestu regulējošie
normatīvie akti. Tas attiecas arī uz standartā minētām prasmēm, kas nav
saistītas ar komunikāciju.
3. Ieteikumi docētāju profesionālajai pilnveidei.
Veicināt docētāju kvalifikācijas pilnveidi, lai VRK docētājiem attīstītu
pētījuma rezultātā identificēto komunikācijas prasmi.
Motivēt un atbalstīt docētājus profesionālās kvalifikācijas pilnveidei
pedagoģijas izglītības maģistra un doktora izglītības programmās, kā arī
ieviest normatīvajos aktos izmaiņas, kas paredzētu papildus piemaksas pie
amatalgas, atkarībā no docētāja izglītības.
Ieteikt docētājiem izvēlēties studiju procesa īstenošanas laikā sadarbības
formas starp izglītības procesā iesaistītajām pusēm, docētājiem atsakoties
no administrēšanas, uzraudzības un studējošo uztveršanas kā pasīvas
mijiedarbības subjektu, veicinot komunikācijas prasmes veidošanos.
4. Ieteikumi studiju procesa organizācijai.
VRK ieviest valstiskās audzināšanas nodarbības kā iespēju padziļinātai
profesijas būtības apzināšanai un „subjekts – objekts” komunikācijas un
attiecību akceptēšanai, kas sekmēs pozitīvas attieksmes pret profesiju
attīstību, un līdz ar to studējošo un docētāju komunikācijas prasmes
veidošanos.
Noteikt prioritāti izglītības procesam attiecībā pret dienesta organizācijas
jautājumiem, lai mazinātu dienesta organizācijas ietekmi uz izglītības
procesu (studējošā personāla iesaistīšana iekšējos norīkojumos, pasākumu
nodrošināšanā, iekšējās kārtības uzturēšanas pasākumos studiju procesa
laikā u.c.).
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5. Ieteikumi komunikācijas prasmes veicināšanai studiju procesā.
Studējošo „students – students” sadarbības un komunikācijas prasmes
attīstībaiprofesionālo un vispārizglītojošo studiju kursu īstenošanā izmantot
tādas mācību metodes kā praktiskais darbs grupās, semināri ar situācijas un
praktiskā darba laikā iegūto rezultātu analīzi, diskusijas par pētāmo
jautājumu un prezentācijas.
Izmantot humānās izglītības pieeju ar demokrātisko vadības stilu un
atbalstošo mācīšanas stilu un veidot „subjekts – subjekts” attiecības VRK
vispārizglītojošo un nozares profesijas studiju kursu īstenošanā,
tradicionālās izglītības pieeju un „subjekts – objekts” attiecības saglabājot
militāro priekšmetu īstenošanā un dienestā esošas amatpersonas specifisko
prasmju attīstībai.
Veikt pētījuma rezultātā piedāvātā komunikācijas prasmes veidošanās
didaktiskā modeļa shēmas ieviešanas iespējas robežsargu profesionālajā
sagatavošanā, sagatavoto ieteikumu ieviešanu VRK darbībā un citās
militarizētās izglītības iestādēs Latvijā, kā arī „students – students”
komunikācijas prasmes veidošanās detalizētu izpēti.
Pilnveidot profesionālās tālākizglītības programmu „Robežapsardze” un
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu „Robežapsardze”,
iekļaujot tajās komunikācijas prasmes attīstību veicinošas tēmas nozaru
profesionālajos studiju kursos.
Integrēt nozares profesionālos studiju kursus ar vispārizglītojošajiem
studiju kursiem:
a) studiju kursu „Robežpārbaude” ar studiju kursiem „Svešvaloda” un
„Profesionālā terminoloģija”. Studējošajiem radīsies iespēja pielietot
savu komunikācijas prasmi, praktisko nodarbību laikā intervējot
svešvalodā robežas šķērsotāju (dalībnieku), kā arī nostiprināt savas
profesionālās terminoloģijas zināšanas un pilnveidot praktiskās
pielietošanas iemaņas.
b) studiju kursu „Dokumentu tehniskā izpēte” ar studiju kursu
„Robežpārbaude”. Mācību situācija paredzētu viltota ceļošanas
dokumenta aizturēšanu robežas šķērsošanas vietā, un tā rezultātā
robežsargam būtu jāveic apstākļu noskaidrošana, komunicējot ar
aizturēto personu un noskaidrojot viņu interesējošos jautājumus,
tādējādi attīstot komunikācijas, tai skaitā dialoga, veidošanas prasmi ar
personu.
c) studiju kursu „Sakari” ar studiju kursu „Svešvaloda”, kas radīs iespēju
veidot dialogu un attiecības apgrūtinātos apstākļos, tādējādi palīdzot
pilnveidot savu profesionālo valodas lietošanu, atsakoties no
liekvārdības un veidojot atgriezenisko saikni vidē, kas neveicina
komunikācijas procesu.
d) studiju kursu „Ētika” ar studiju kursiem „Psihologija” un
„Robežpārbaude”, kas ļautu attīstīt studējošajiem komunikācijas prasmi
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personu pārbaudes procesā, sasniedzot robežsargu profesionālajai
kompetencei atbilstošus rezultātus, pārvaldot profesionālo ētiku,
tādējādi radot pirmo iespaidu ne tikai par sevi vai Robežsardzi, bet gan
par visu valsti kopumā, jo robežsargs ir pirmais, kas sagaida, un
pēdējais, kas pavada personu uz Latvijas Republikas robežas.

Pētījuma rezultātu aprobācija
Promocijas darba rezultātu aprobācija:
1. Par pētījuma rezultātiem ziņots konferencēs:
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība, izglītība, integrācija”,
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2016.gada 27.–28.maijs. Referāts
„Komunikācijas prasmes veidošanās likumsakarības robežsargu
profesionālajā sagatavošanā”.
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība, izglītība, integrācija”,
Rēzeknes Augstskola, 2014.gada 23.–24.maijs. Referāts ”Komunikācijas
procesu analīze Valsts robežsardzes koledžā”.
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Starptautiskā akadēmisko
disciplīnu konference - Vīne 2013”, Austrija, Vīne, 2013.gada 12.–
18.aprīlis. Referāts „Educational approaches for professional training of
border guards”.
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība, izglītība, integrācija”,
Rēzeknes Augstskola, 2013.gada 24.–25.maijs. Referāts „Pedagoga
sociālās lomas militarizētā mācību iestādē”.
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Sabiedrība, izglītība, integrācija”,
Rēzeknes Augstskola, 2012.gada 25.–26.maijs. Referāts „Verbālā un
neverbālā komunikācija robežsargu profesionālajā sagatavošanā”.
Starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Starptautiskā mākslas un zinātnes
konference”, Itālija, Roma, 29.oktobris – 1.novembris. Referāts
„Specificity of communication process in militarized educational
institution”.
Zinātniski praktiskajā konferencē Rēzeknes Augstskolā 2000.gadā.
Referāts „Pedagoga darba specifika Rēzeknes robežsargu skolā”.
2. Docējot profesionālos studiju kursus Valsts robežsardzes koledžā lektora
amatā no 1997.gada, kā arī īstenojot studiju kursus Igaunijas Republikas
Robežsardzes koledžā studējošajiem, Lietuvas Republikas M.Romeris
Universitātes Sabiedriskās drošības fakultātē studējošajiem un Baltkrievijas
Republikas un Ukrainas Republikas robežapsardzības spēku amatpersonām.
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Iesniegta publicēšanai Thomson Reuters ISI Web of Knowledge, adrese
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Indriksons, A., Ļubkina, V., Ušča, S. (2014). Komunikācijas procesu
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Abstract
The aim of the thesis „Formation of the Communication Skillsin
Professional Training of Border Guards” is to perform a study of
communication in the teaching process at a military educational institutionand
develop theoretical criteria and indicators for a practical study, in order to
formulate linkages and implicants of formation of the communicative
competence; develop a didactic model scheme of formation of the
communicative competence and recommendations for improvement of the
professional training system of border guards and of the specialized (military)
pedagogical process.
The issues of formation of the communication skills in the professional
training of border guards are analyzed in the present study; a didactic model of
formation of the communication skills is developed; the criteria of formation of
the communication skills were developed and theoretically substantiated; a pilot
study was conducted; analysis of the strengths, weaknesses, opportunities and
threats of the State Border Guard College was performed; the standards for the
border guard profession were analyzed. Communication “subject – object” at a
military educational institution and the docent’s and the student’s
communication skills in the specific environment of a military educational
institution was defined.
Keywords: service relationships, communication “subject-subject” and
“subject-object”, communication skills, didactic model.
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Introduction
Colleges that are part of the system of the Ministry of the Interior,
including the State Border Guard College (hereinafter – SBGC), are military
educational institutions with the main objective to train staff for performing
specific military tasks. For providing quality higher education at the SBGC, two
factors are especially important, the functioning of which in the modern
environment and in the changing situation of the pedagogical paradigms of the
college creates a significant problem between the specifics of the educational
institution with the normative component and all – round development of the
free personalities of the students. SBGC is governed by the Ministry of the
Interior, and the staff is trained according to its task and it determines the
requirements for the training of the staff for life and work in modern society.
Therefore, SBGC in its everyday activity follows the requirements of special
normative acts that regulate service relationships as well as the requirements of
the acts that regulate higher professional education.
For the development of a free, creative and professional personality in the
process of formation of a democratic society, it is important to form at an
educational institution the relationships and communication “subject – subject”
between docents and students, and among students. A docent at a military
educational institution must be aware of the necessity of such a relationship and
communication as a necessary component of the studying process, as a result of
which the student develops as a personality that later fulfils their obligations in a
hierarchical environment, as well as the necessity of the hierarchical
relationships that serves as the basis of work of the institution. SBGC as a
military educational institution in the process of professional training of border
guards needs to be oriented at the training of a border guard as a military State
officer in service and the development of skills necessary for service, and the
development of the communication skills of border guards. Through the
communication skills of the docent, it is possible to develop such personality of
a border guard that is defined in the aims of the study programme of SBGC –
development of a mentally and physically developed, free, responsible and
creative personality, able to fulfil service requirements to the level of quality in a
changing environment of a border guard’s work, able to perform the duties of a
border guard to the level of quality in organizing and directing border control
and border surveillance at the state border.
The specifics of communication at military institutions was studied in the
following theses: A.Pernilla and T.Banna (Pernilla & Banna, 2009) performed a
study on the topic „Communication and Leadership in Swedish Military
Organizations”; V.Gozhikov (Гожиков, 2011) in the study „Humane Training of
Future Commanders in the Context of Modernization of the Higher Military War
School” summarizes the main requirements with regard to the education of
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commanding officers – training of commanders; whereas M.Arslanbekov
(Арсланбеков, 2007) in the study „Improvement of Psychological and
Pedagogical Training of Cadets in Military Educational Institutions” emphasizes
the training of student personalities and formation of the communicative
competence for group activity. However, until now, formation of the
communication skills in the specific environment of a military educational
institution and its influence and significance in achieving the aims of the
studying process and in the development of the personality of students – future
border guards – has not been studied.

General Description of the Thesis
Research problem
SBGC is the only institution that implements the border guard training
process, and it functions in a united hierarchical system where one officer is
governed by another officer (Valsts robežsardzes reglaments, 2008), and
relationships between the officers in service at different and at the same
hierarchical levels are regulated. The main specific nature of military
educational institutions is expressed in the circumstance that the staff that
implements the studying process and the staff acquiring it are in a service
relationship. The notion “service” is to be understood as relationships that are
regulated by special normative acts; therefore the dominating type of the
communication process at such educational institutions is communication
“subject – object”, which makes the formation of the communication skills of
docents and students as well as the achievement of such learning aims as
development of an all – round personality of a student more difficult.
Docents and students at the SBGC are officers with a special service rank,
and their activity is regulated by the Law on the Career Course, which
determines subordination and hierarchy and hence communication “subject –
object”, which is to be observed in service. The student in the perception of
docents is first of all a subordinate rather than a personality; where as the docent
has the social role of a chief whose orders according to the requirements of
normative acts are to be obligatory executed. This circumstance creates several
specific communication barriers between docents and students in the studying
process at the SBGC as a military educational institution, thus making the
development of a future border guard inspector’s and commander’s individuality
and personality, including professional and communication skills, in the
studying process difficult to achieve. Complete development of the skills stated
in the standard for the border guard profession, which are largely related to the
communication skills, and complete communication of the docent and students
and formation of the communication skills is impossible only at a hierarchical
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educational institution with dominant communication “subject – object” in the
educational process. This determines an objective need for research on
communication types and communication barriers that hinder the process of
formation of the communication skills in a specific environment and hinders the
development of the communication skills of docents and students in a system of
hierarchical organization, to determine the linkages of its formation, implicants
and opportunities at a military educational institution with the aim to improve
the training process of border guards at the SBGC.
Research object: professional training of border guards in the specific
environment of a military educational institution.
Research subject: formation of the communication skills of docents and
students at a military educational institution.
Research aim: perform a study of the communication process during
training at a military educational institution and develop theoretical criteria and
indicators for practical research, in order to formulate the linkages and
implicants of formation of the communication skills; develop a didactic model
scheme of formation of the communication skills and recommendations for
improvement of the professional training system of border guards and of the
specialized (military) pedagogical process.
1.
2.

1.
2.
3.

Research questions:
What determines the specific character of functioning of a military
educational institution and how does it influence the course of
communication and the studying process?
In what way do the linkages and implicants of formation of the
communication skills influence the integration of communication and
relationship „subject – subject” in the studying process at a military
educational institution with dominant communication „subject – object”
and hierarchical relationships?
Research objectives:
Analyze theoretical literature and studies on educational approaches;
theoretically substantiate the specifics of acquiring a higher education and
the communication process at a military educational institution.
Study communication models; analyze the specific roles of a docent and a
student and their interaction, communication barriers and formation of the
communication skills in a specific environment.
On the basis of theoretical analysis and empirical research, formulate a
definition of the communication skills of docents and students, its
theoretical criteria and practical indicators; develop a communication skills
formation didactic model scheme.
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4.
5.

-

-

-

-

-

-

Study the implicants of formation of the communication skills of docents
and students and pedagogical conditions.
Develop recommendations for improvement of the professional training
system of border guards and of the specialized (military) pedagogical
process.
The methodological basis of the research is formed by the conclusions on:
Educational approaches (Koķe & Muraškovska, 2007; Čehlovs, 2011;
Jasper, 1963, Dilthey, 1957; Šmite, 2004; Viļumanis, 2000; Maslovs, 1970;
Rodžers, 1994; Amonašvilli, 1996; Žogla, 2001; Špona, 2001; Ņikiforovs,
2007; Smith, 2003; Crowley, 1998; Черткова, 1999; Архипова, 2013
etc.);
Models of personality development (Rodžerss, 1994; Maslovs, 1954 etc.);
Communication models (Ezera & Graudiņa & Dreiberga, 2000; Omārova,
2002; Pļavniece, 2002; Škuškovnika, 2002; Dubkevičs, 2006; Moul, 2003;
Lintz, 2008; Garleja, 2003; Berlo, 1960; Vorobjovs, 1994; Rudzīte, 2006;
Ivancevich & Konopaske, 2011; Bhatnagar, 2012; Lasswell & Harold,
1948; Shannon & Weaver, 1949; Schramm, 1954; Howell, 2012;Stewart &
Zimmer, 1982; Lapsa, 2002; Каймакова, 2008; Grigorija, 2007; Льюис,
2001; Reņģe, 2000 etc.);
Docent communication skills and its formation (Ušča & Ļubkina, 2013;
Мазаева, 2003; Столяренко, 2000; Берегова, 2011; Хакимов & Панов,
2009; Apsalons, 2013; Чепеленко, 2010; Емельянов, 1985; Hubbell &
Hubbell, 2010; Andersone, 2010; Blair, 2008; Челпанова, 2005;
Kолесникова, 2007; Раннала & Сытько, 2008; Omārova, 2002; Мосина,
1996; Злобина, 1982; Вашнёва, 2008; Павицкая, 2003; Chomsky,
1965;Andersone, 2010; Turuševa, 2010; Beļickis, 1999; Orlovs, 1995 etc.);
The course of the studying process (Žogla, 2001; Gudjons, 2007;
Романюк, 2012; Корнетов, 1994; Огурцова, 2006; Фоминова &
Шабанова, 2013; Beļickis, 1999; Dirba, 2006; Айнштейн, 2000;
Тарабакина, 2006; Balamovska, 2001; Orlovs, 1995; Glaserfeld, 1995;
Petress, 2006; Bonwell & Eison, 1991; Maslo, 2006; Lamb, 2008; Lapiņa
& Rudiņa, 1997; Maine, 2015 etc.);
Meaning of social roles in the studying process (Радугин & Радугин,
1994; Harden & Crosby, 2000; Ivic & Pesikan & Antic, 2002; Karpova,
1998; Karpova & Plotnieks, 1984; Reņģe, 2000; Čehlovs, 2011; Бернс,
1986; Omārova, 2002; Pļavniece & Škuškovnika, 2002; Paul & Brier,
2001; Rogers & Freiberg, 1994 etc.);
The specifics of organization of the studying process at a military
educational institution (Арсланбеков, 2007; Гожиков, 2011; Карманов,
1997 etc.).
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Research methods applied:
Theoretical methods:
analysis of scientific pedagogical and psychological literature on formation
of the communication skills;
selection and analysis of the normative acts binding to the study.
Empirical methods:
data acquisition methods:
 questionnaire;
 interview (structured interviews).
data processing methods:
quantitative data processing in “SPSS 20” software environment:
- cross tabulation;
- Chi – Square test;
- Mann – Whitney U test;
- Kruskal – Walis Htest;
- Kendall’s tau – b correlation analysis;
- cluster analysis.
Qualitative data processing in “AQUAD 6” software environment:
- frequencies;
- linkages;
- implicants.
Research base: State Border Guard College in the Republic of Latvia and
M.Romeris University of Lithuania Faculty of Public Safety.
1.

2.

Research stages:
Atb the preparation stage (02.2012. – 07.2012.), the currency of the
research problem was studied and explored; Research design was
developed; research plan was created; normative acts were studied;
theoretical analysis and systematization of scientific literature was
performed. The research field – the problems related to communication and
formation of the communication skills in docents and students – was
explored; research questions and research methodology were developed.
At the first stage of the research (07.2012. – 06.2013.), theoretical
analysis of the work and research of scientific literature was performed. In
order to explore the existing situation and the needs of students in the field
of communication at a military educational institution with the aim to
create a model for developing the communication skills, questions for the
pilot study questionnaire for the students of State Border Guard College
and M.Romeris University were developed; qualitative and quantitative
data were obtained; the obtained results were processed using research data
processing software „SPSS 20”. The results obtained were analyzed and
interpreted.
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3.

4.

-

-

-

At the second stage of the research (07.2013. – 06.2014.), the specifics of
formation of communication at the State Border Guard College were
studied, research topic and questions were formulated; criteria and indicators
for formation of the communication skills, and a scheme of a model of the
professional training of border guards were developed. In order to determine
linkages in the formation of the communication skills of docents and
students, questionnaires were created for the docents and students, and using
research methods, data were obtained on the formation of the docents’ and
students’ communication skills at a military educational institution. The data
obtained were processed using data processing software „SPSS 20”. The
results obtained were summarized, analyzed and interpreted.
At the third stage of the research (07.2014. – 2016.), in order to identify
the implicants offormation of the communication skills of docents and
students, a structured interview was prepared for docents; the data
obtained were processed using data processing software „AQUAD 6”; the
results obtained were summarized, analyzed and interpreted; regularities of
the formation of the communication skills were found; and based on the
conclusionson the practical results obtained, new theoretical theses were
formulated for promoting formation of the communication skills at a
military educational institution. Substantiation of formation of the
communication skills for improvement of professional training of border
guards and recommendations were developed for improvement of the
communication skills in the specific environment of a military educational
institution.
Scientific novelty of the research:
definitions of communication „subject – object”, of a docent’s
communication skills and of a student’s communication skills at a military
educational institution are formulated;
the specifics of higher education acquisition and the specifics of the
communication process are theoretically substantiated; a scheme of a
communication skills didactic model at a military educational institution is
developed;
factors typical of a military educational institution that affect
communication are determined: communication barriers and factors
promoting communication in the environment of a military educational
institution;
indicators characteristic of communication „subject – subject” and
„subject – object” and their interactions are determined;
criteria and indicators of formation of the communication skills are
developed; linkages and implicants of formation of the communication
skills at a military educational institution are determined.
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-

-

-

Practical novelty of the research:
the situation existing in the field (military) regarding organization of the
pedagogical process at a military educational institution is researched;
on the basis of the research, recommendations for improving the
professional training system of border guards and specialized (military)
pedagogical process are developed, which will promote formation of the
communication skills of docents and students and integration of the
relationship „subject – subject” in the hierarchical system of a military
educational institution;
the suggested model for formation of the communication skills in
professional training of border guards, which is comprised of the
theoretical analysis and communication methods described in the thesis can
be applied in practice at military educational institutions;
the developed criteria and indicators of formation of the communication
skills can be applied in practice for testing the communicative pedagogical
model or the efficacy of the methods.

Thesis structure:
The thesis contains 152 pages and includes 20 figures and 18 tables. The
thesis consists ofan introduction, two chapters, recommendations, conclusion,
list of literature sources and 19 appendices. The results of the data obtained
during the theoretical and practical research are summarized in the conclusion.
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Content of the Thesis
The thesis consists of two chapters. The introduction contains a
substantiation of the currency of the topic, the research aim and objectives,
research questions, a description of research methods, basis and stages, a
substantiation of the scientific and practical novelty of the work, and the
structure of the thesis. In subchapter 1.1. “The Specifics of Acquiring a Higher
Education at a Military Educational Institution” of Chapter 1. “Communication
skills and its Formation in the Specific Environment of a Military Educational
Institution” of the thesis, using the example of the State Border Guard College, a
military educational institution is described in terms of organization, structure,
aims and objectives of study programmes, and organization of the educational
process which influence the formation of the communication skills in the
specific environment of a military educational institution. Acquisition of a
higher education at a military educational institution is implemented according
to the normative acts that regulate the course of the service career and that
regulate higher education.
In order to perform targeted exploration of the conditions for formation of
the communicative competence at a military educational institution and to
formulate a definition of communication “subject – object”, types of
communication at an organization and in interpersonal communication and the
specifics of the communication process at a military educational institution are
explored in subchapter 1.2.1. “Types of Communication at a Military
Educational Institution” of subchapter 1.2. “Communication Process in the
Environment of a Military Educational Institution”. The description of
communication types at a military educational institution is shown in Figure 1.1.

Figure 1.1. Types of Communication at a Military Educational
Institution (constructed by author)
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The specific character of communication manifests in didactic models of
the studying process; it determines the specifics of the chosen model, further
develops the communication experience, which promotes or does not promote
formation of a student’s personal qualities in the didactic process. Therefore in
subchapter 1.2.2 “Communication Models and their Specifics at a Military
Educational Institution”, the communication models used at military educational
institutions are assessed, which allows making conclusions on the
implementation of the specifics of communication in didactic models.
During the research on the specifics of a military educational institution
and analysis of communication models (Lasswel & Harold, 1948, Shannon &
Weaver, 1949, Berlo, 1960, Schramm, 1954), it was concluded that the
dominating communication type at a military educational institution is
communication “subject – object”, which manifests as the superiors giving
orders. This type of communication has a significant drawback – there is no
feedback, which is a significant component of successful communication. It is
practically impossible to directly implement the ascending communication
“object – subject” at a military educational institution because it is not provided
for in the existing hierarchical system. The communication process during the
studying process at a military educational institution is shown in Figure 1.2.

Docent

Information
Orders, Regulations, Discipline
Barriers
Feedback

Student

Figure 1.2. Communication Process during the Studying Process at a
Military Educational Institution (current situation) (constructed by author)
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In subchapter 1.2.3. “Pedagogical Approaches in the Studying and
Communication process at a Military Educational Institution”, the specific
character of interrelationships of the participants involved in the studying
process at a military educational institution, the leadership style employed at the
institution and in the studying process, and the pedagogical approach applied are
analyzed in order to determine the possibility of integrating communication and
relationship “subject – subject” in the existing hierarchical environment of a
military educational institution. As a result of the analysis, it was found that
humane pedagogy, creation of a positive emotional environment in the
auditorium and democratic leadership style are not implemented at military
educational institutions during the implementation of the aims of the studying
process due to the specific hierarchy, the principle of autocracy and the
requirements of special normative acts; nevertheless, it is possible to integrate
communication and relationship “subject – subject” in the specific environment
of a military educational institution. This possibility is implemented by the
subjects of the pedagogical process each in their specific function and by
expressing attitudes in interpersonal communication: the readiness of the docent
to integrate the relationship “subject – subject” in the studying process and the
ability of the student to cooperate.
In subchapter 1.2.4. “Interaction and Communication Barriers between the
Student and the Docent” is a review of theories on the development of the
student’s personality and the roles of the docent in the specific environment of a
military educational institution. Since communication and the studying process
cannot be implemented without the interaction of docents and students, the
specific character of formation of the communication skillsand interaction of a
student and a docent in the specific environment is reviewed; communication
barriers and promoting factors that influence the formation of the
communication skillsof docents and students at a military educational institution
are determined. The conducted research on the course of the studying process
and the analysis of the current situation at a military educational institution
allowed summarizing and determining factors that influence communication in
the specific environment of a military educational institution (see Table 1.1).
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Table 1.1
Factors Influencing Formation of Communication at a Military
Educational Institution
Communication barriers
Hierarchical system with
traditional educational
approach and specific
communication model
Docent’s role as a superior
and commander
Implementation of docents’
power
Service relationship
Uniform as an attribute of
the docent’s
implementation of power
Docent’s personality
(unwillingness to
communicate)

Military educational
institution

Physical environment

Social environment

Physiological factors
Psychological factors

Factors promoting
communication
Creation of positive emotional
environment with humane
educational approach in the
educational process and
integration in the hierarchical
system
Docent’s role as a lecturer and
motivator
Creation of the relationship of
cooperation and interaction
Use of civil clothing during the
studying process
Docent’s personality
(creates a desire to
communicate)

In subchapter 1.3. „Communication skills and the Didactic Model Scheme
of its Formation in Professional Training of Border Guards, Criteria and
Indicators”, in order to determine the conditions for formation of the
communication skills, and in subchapter 1.3.1. „Communication skills in
Professional Training of Border Guards, Criteria and Indicators of its
Formation”, the notion of communication skills is determined, the
communication skills of a docent and a student at a military educational
institution is defined, the criteria and indicators for its formation are
summarized, and analysis of the strengths, weaknesses, opportunities and threats
of the educational process at SBGC is performed in order to explore activities
for improvement of the communication skills.
Based on the research performed on the notion of the communication skills,
the docent’s communication skills was defined as the ability to achieve
unconditional execution of orders and instructions in the environment of a
military educational institution on the issues of organization of service according
to the requirements of the acts that regulate the service career course while
simultaneously forming communication and relationship “subject – subject” in
the studying process in the hierarchical system, based on cooperation and
dialogue in the interaction of a docent and a student. Whereas the student’s
communication skills is to be understood as the ability to perceive the docent as
a superior commander while being aware of and accepting communication and
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relatioship „subject – object” as a necessity of profesional activity, and using
communication and relationship „subject – subject” when cooperating and
interacting in the studying process with the docent and other students in the
framework of Professional ethics.
Criteria and indicators of formation of the communication skills at a
military educational institution were created (see Table 1.2.):
Table 1.2.
Criteria and Indicators of Formation of the Docents’ and Students’
Communicative Competence at a Military Educational Institution
Criterion
Interaction

Information exchange

Interrelationships

Indicators
- Creates a desire to communicate and
cooperate;
- Raises interest in the topic of discussion
showing a variety of approaches, allowing
the conversation partner to knowingly
choose their variant;
- Maintains the shared opinion of the partners
involved in the conversation by finding
consensual solutions.
- Promotes, maintains a dialogue and assesses
what is achieved in the dialogue;
- Knows Professional ethics and ensures
correct maintenance of the dialogue;
- Personal empathy ensures a dialogue,
exchange of personal opinions and other
values.
- Achieves results that correspond to the
professional competence of a border guard
while creating relationship „subject –
subject”;
- Creates morality-based interpersonal
relationships;
- Treats students with respect.

The SWOT and communication analysis performed allowed determining
the possibilities of improving the communication skills in the studying process
at a military educational institution:
Because SBGC is an educational institution, the educational process has a
priority regarding the issues of service organization.
In the implementation of the educational process, in the acquisition of
general education courses, the traditional educational approach with
communication and relationships „subject – object” needs to be replaced
with humane pedagogical approach with the democratic leadership style,
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creating communication and relationships „subject – subject” during the
studying process thus promoting formation of the communication skills.
At a military educational institution, it is necessary to encourage the
docents’ desire to improve the quality of their pedagogical activity and
develop the communication skills, as well as motivate the staff to acquire
pedagogical education.
In the studying process it is necessary to decrease communication barriers,
thus promoting development of the communication skillsin the specific
environment of a military educational institution.
Topics that will promote formation of the docents’ and students’
communication skills as well as ways and methods of learning them need
to be developed and included in the courses conveyed at SBGC.
In order to create the scheme of the didactic model of development of the
communication skills in professional training of border guards, in subchapter
1.3.2. „Didactic Model Scheme of Formation of the Communication Skills in the
Studying process of a Military Educational Institution”, the role of
subordination, communication „subject – object” and hierarchical relationships
at a military educational institution was found out and its significance in the
development of the students’ professional skills and personality traits, the
significance of communication and relationship „subject – subject” in the
studying process and in personality development, the ways and methods of
organizing the teaching approaches employed for development of the
communication skills in the studying process were explored, and the standard
for the border guard profession was analyzed in terms of communication skills.
The scheme of the model demonstrates the necessity of implementing a
correct pattern of communication at a military educational institution. Because
complete integration of communication and relationship „subject – subject” is
impossible due to the requirements of the normative acts that regulate the course
of the service career, the model offers a type of professional communication
where communication types „subject – object” and „subject – subject”
supplement and aid each other, and the docent needs to be aware of the necessity
of both types of communication, whereas the student needs to accept
communication and relationship „subject – object” as a necessity of professional
activity. Subordination, communication „subject – object” and hierarchical
relationship at a military educational institution serve as the basis for the work
of the institution; whereas the studying process needs to be created on the basis
of communication and relationship „subject – subject”, where comprehension of
the acceptance of the hierarchical environment of a military educational
institution needs to be learned as a necessity for professional activity for
effective fulfillment of professional functions while preserving humane
relationships, which is why subordination is dominant in practice but humane
relationships are still present (see Figure 1.3.).
45

Aim:
Development of the communicative
competence in professional training
of border guards
Humane attitude component
of the studying process

DOMINANT EDUCATIONAL APPROACH
Traditional
Humane

Authoritarian
(imperative, teaching)

LEADERSHIP STYLE

Democratic
(supportive, delegating)

TYPE OF RELATIONSHIP
subject (docent)- subject (student)

subject (docent) – object (student)

DOCENT ROLE AND COMMUNICATION
Docent (commander,
dialogue
superior)
Docent
(lecturer,
motivator)

information
orders

regulations

discipline

(komandie
ris,
priekšniek
s)

Executor

Cooperation
partner

cooperation

SUPPORTIVE TEACHING STYLE

IMPERATIVE TEACHING STYLE
 Military courses
 Introduction of education in loyalty to the
State
 Creation of specific environment for
development of discipline
 Personal example of the docent
Skills necessary for
service

information
feedback

NORMATIVE ACTS THAT DETERMINE EDUCATION

NORMATIVE ACTS THAT REGULATE THE COURSE OF SERVICE CAREER

Regulatory component of the
studying process

 Inclusion of special topics
 Mutual integration of courses
 Interactive teaching methods
 Research teaching methods
 CLIL

RESULT
BORDER GUARD

Communication skills for
personality development

Figure 1.3. Didactic Model Scheme of Development of Communication
Skillsin Professional Training of Border Guards
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In Chapter 2. „Exploration of Formation of the Communication Skills” of
the thesis and its subchapters, the organization and methodology of the empirical
research is described, results obtained through testing the didactic model,
through the pilot study performed and through data processing are analyzed;
features of communication types „subject – subject” and „subject – object” and
their interaction at a military educational institution were developed; linkages
and implicants of formation of the docent and student communication skillsin
the specific environment of a military educational institution are explored.
Subchapter 2.1. „Methodology of Empirical Research: Research Base,
Selection, Structure, Methods and Process” provides the substantiation of the
research program, description of the research base, research design, research
objectives, research methodology, base and selection, the pilot study and the
respondents involved, questionnaire questions for the pilot study, coding
systems designed for coding and analysis of the pilot study data, the respondents
that participated in the survey administered to identify the linkages and
implicants of formation of the communication skills of docents and students, the
methods employed in the processing and analysis of the data obtained in the
study, the coding system designed for coding and analysis of the qualitative data
obtained during structured interviews of docents.
The mixed methods approach was employed in data processing and
analysis, and data triangulation was used to increase the validity of results when
obtaining and processing quantitative and qualitative data. Statistical data
processing system „SPSS 20” was used for processing the data obtained during
the pilot study, and Kendall’s tau – b correlation analysis was performed in its
environment in order to find correlations. Whereas for processing of the
quantitative data obtained from the questionnaire of docents and students,
statistical data processing system „SPSS 20” was used where cross tabulation,
Mann – Whitney U and Kruskal – Walis H test was performed for finding
differences between the groups of respondents, Kendall’s tau – b correlation
analysis for finding correlations between indicators, and cluster analysis for
indentifying groups of respondents was performed.
The results of docent interviews were processed in the environment of
qualitative data processing software „AQUAD 6”, creating frequency tables to
determine code frequencies, performing Chi – Square test to find differences,
finding linkages between the factors influencing the communication skills,
communication type and communication, as well as implicants for formation of
the communication skills and interaction of communication types „subject –
object” and „subject – subject”.
In subchapter 2.2.1. „Pilot Study on the Communication Process and
Formation of the Communication Skills in Professional Training of Border
Guards” of subchapter 2.2. „Data Processing, Analysis and the Specific of
Formation of the Communication Skills at State Border Guard College”, in order
to explore the existing situation and the students’ needs in the field of
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communication at a military educational institution with the aim of creating a
model for development of the communication skills, a pilot study was conducted
where the students’ opinions were found out at two military educational
institutions: SBGC and M.Romeris University of the Republic of Lithuania.
The conducted pilot study on the existing situation in the field of communication
at military educational institutions creates a necessity for further research on the
influence of communication barriers on the studying process at a military
educational institution, and on formation of the communication skills in the
hierarchical system of a military educational institution.
In subchapter 2.2.2. „Analysis of Student and Docent Questionnaires on
Formation of the Communication Skills”, the survey of docents and students is
described in order to obtain primary data on formation of the communication
skills in the studying process at SBGC.
In subchapter 2.2.3. „Results of Docent Structured Interviews”, qualitative
data obtained as a result of the structured interview of the docents are analyzed.

Theses for presentation

1.

2.

The following theses are put forward for presentation:
The theoretically substantiated definition of communication „subject –
object” illustrates the essence of the communication process specifics at a
military educational institution: it is a type of communication that goes on
in the hierarchical environment of a military educational institution in
descending direction where the docent and the student are in a service
relationship, and its specific environment is characterized by the terms
„order”, „regulation” and „discipline”, which is characterized by a lack of
feedback, presence of barriers and problems with decoding information,
and the main attention is focused on the rank and position held by the
communication partner, which largely determines further content of the
conversation and type of communication.
It is necessary and possible to integrate communication and relationship
“subject – subject” at a military educational institution with dominant
communication „subject – object” and hierarchical relationships by
determining the linkages and implicants of formation of the communication
skills for development of the docents’ and students’communication skills.
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Conclusion
As a result of the theoretical and empirical research, the following conclusions
were made:

Two types of normative acts determine and regulate the work of a military
educational institution (normative acts regulating the course of the service
career and those regulating higher education), the requirements of which
are difficult to combine in the currently existing learning process without
corresponding improvement of the process.

The specific character of the work of a military educational institution
manifests itself in the circumstance that the staff implementing the learning
process (a docent) and the staff acquiring it (a student) are in a service
relationship; and the specific environment of a military educational
institution is characterized by the terms “order”, “regulation”, and
“discipline” employed in the field. At the same time, docents and students
are people that create the modern pedagogical process of a higher education
institution for effective development of individuals.

The specific character of acquiring higher education manifests in the
circumstance that the normative acts regulating the service career are
primary; therefore fulfillment of service obligations has a central role in the
work of a military educational institution regarding the learning process.

Communication „subject – object” at a military educational institution is a
type of communication that goes on in the hierarchal environment of a
military educational institution in the descending direction where the
docent and the student are in a service relationship, and its specific
environment is characterized by the terms “order”, “regulation”, and
“discipline”, which is characterized by the lack of feedback, by barriers and
problems of decoding information, and which is focused on the rank and
position held by the communication partner, which largely determines
further content of the conversation and type of communication.

Communication „subject – subject” for officers with special service ranks
at a military educational institution is determined by the regulating acts and
depends on the rank and position held by the communication partner.

Integration of communication „subject – subject” in the environment of the
hierarchal system of a military educational institution is impossible if it is
not acquired and allowed by the docents, and it is affected by limited
feedback and ascending (object – subject) communication.

The specific character of interrelationships and communication of the
members involved in the education process is closely related to the
leadership style employed at the institution: democratic or authoritarian.
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At a military educational institution, mainly traditional approach to
education is applied, employing communication and relationship „subject –
object” between the docent and the student in the studying process, which
is mainly implemented in the form of orders.
Humane pedagogy is characterized by not only the content of the course
but also the way of passing the new knowledge. Thus it can be
implemented using communication and „subject – subject”, based on
dialogue in the process of interaction.
Humane pedagogy and creation of a positive emotional environment in the
auditorium at military educational institutions during the implementation of
the aims of the studying process are limited due to the requirements of
authoritarianism, existing hierarchy and special normative acts.
In modern times, it is possible to integrate communication and relationship
„subject – subject” in the specific environment of a military educational
institution. This possibility is implemented by the subjects of the
pedagogical process, each in their specific function, and by expressing
attitudes in interpersonal communication: the readiness of the docent to
integrate the relationship „subject – subject” in the studying process and the
student’s ability to cooperate.
The specific character of a military educational institution determines the
social roles of communication partners – the docent – an officer (the
commander – a superior) and the lecturer (a motivator), and the student,
where each communication partner is characterized by a service rank,
responsibility and obligations, and they are interrelated and stem from the
specific character of a military educational institution, on the work nature
of which it depends whether and how their work and attitude promotes the
achievement of the aims of the studying process if successful
communication between a student and a docent is made difficult.
The docent at a military educational institution by their own example
serves as a professional identification model that can be adopted thus
creating one’s behavior and understanding of the service.
Specific communication barriers exist at military educational institutions –
hierarchical system with a traditional educational approach and a specific
communication model, the docent’s role of a superior and commander,
implementation of the docents’ power, service relationships, the docent’s
uniform and such personality of the docent that does not create a desire to
communicate, which stem from the specific nature of work organization of
such institutions.
Exercising of power is a model of aggressive conduct, which negatively
impacts mutual relationships and communication; therefore a docent at a
military educational institution must try to also decrease the use of
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unaggressive power over the students, thus promoting communication and
formation of the communication skills.
The following factors promoting communication were identified: creation
of a positive emotional environment using the humane educational
approach to the studying process and integration in the hierarchical system,
the role of the docent lecturer as a motivator in the creation of a
cooperative relationship and interaction, the use of civil clothing in the
studying process and such personality of a docent that creates a desire to
communicate.
The following criteria for formation of the communication skillsat a
military educational institution were determined: interaction characterized
by the docent’s and student’s cooperation, information exchange that
serves as a basis for establishing a dialogue and communication feedback,
and relationship characterized by the docent’s attitude to the student.
By long – term repetition of the same act during the studying process at a
military educational institution, as a result of one – way communication the
skills can become automatic; however the students’ personality is not
developed and the aims of the studying process are not achieved because
the studying process means not only memorization of some obligatory
material but also lifelong processes of acquiring, rearrangement and growth
in human interaction.
SBGC as a military educational institution in the professional training
process of border guards must focus on the training of a border guard as a
state military officer in service and the development of the skills necessary
for service, and the development of the communication skills of border
guards.
Subordination, communication „subject – object” and hierarchical
relationships at a military educational institution serve as the basis for the
work of the institution; whereas the studying process must be created on
the basis of communication and relationship „subject – subject”, learning
the comprehension of accepting the hierarchical environment of a military
educational institution as a necessity of professional activity for effective
fulfillment of professional obligations while preserving humane
relationships, which is why in practice, subordination is dominant but
humane relationships are present.
By creating communication and relationships „subject – object”, it is
possible to develop professional skills and qualities of the students during
such specific military courses as „Drills”, „Service regulations” and
„Military tactics”.
Since communication and relationship „subject – object” is a condition for
effective fulfillment of professional functions, the docent has the role of a
superior and a commander in service organization matters and during
implementation of military courses; whereas during the studying process
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during the implementation of general education and specialized
professional courses – the role of a lecturer and motivator.
The formation of a positive attitude to the chosen profession, the
acceptance of the hierarchical relationship „subject – object” as a necessity
of professional activity, full comprehension of an officer as a social role
and the development of the necessary qualities of an officer can be
promoted by introducing a course educating in loyalty to the state, by
personal example of docents, and by creating an environment that develops
discipline.
When entering an auditorium, the docent must be aware of the necessity of
communication and relationships „subject – subject” as a component of the
studying process for development of a student’s individuality, which
testifies to the professional competence of the docent because as a result of
such relationships, the student develops as a personality that later fulfills
their obligations in a hierarchical environment of temporary nature.
The competences mentioned in the standard for the SBG inspector, junior
officer and senior border guard officer profession are related to the
communication skills; however acquisition of some of them
(communication, teamwork, cooperation and creation of a positive
psychological climate in the team) is difficult due to the specific nature of
acquiring a higher education at a military educational institution.
The formation of the students’ communication skills during the studying
process at a military educational institution is characterized by the
development of the skills mentioned in the standards for the border guard
profession that are related to communication and cooperation „student –
student”, based on communication and relationships „subject – subject”,
promotes mutual mental enrichment, formation of attitudes and
comprehension of values, and positively affects the development of a
student’s personality.
The development of communication – related skills mentioned in the
standard for the profession can be promoted by including topics that
promote the communication skills in the educational contentand by
mutually integrating courses; whereas development of the communication
skillsand cooperation „student – student” during the military educational
institution studying process can be promoted by applying communication
and relationship „subject – subject” by employing interactive teaching
methods, research study methods and the “CLIL” (Content and Language
Integrated Learning) method.
In order to formulate the linkages and implicants of formation of the
communication skills found through empirical research, to increase the
validity of the results, those linkages and implicants of formation of the
communication skills were summarized that after processing of quantitative
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and qualitative data were confirmed as a result of the mixed research
approach and the triangulation of data acquisition and processing:
- the communication skills criteria “interaction”, “information
exchange”, and “mutual relationship” can be developed if the docent
uses communication „subject – subject” and the democratic leadership
style, on its basis creating relationships in the studying process, which
testifies to the necessity of introducing the developed model for
formation of the communication skills in professional training of border
guards;
- with development of one of the communication skills criteria
“interaction”, “information exchange”, and “mutual relationship” or its
indicators, formation and development of other criteria and indicators is
promoted too, which according to the model for formation of the
communication skills can be promoted by using interactive and
research activity methods, integration of courses and inclusion of
specialized topics in the professional courses in the studying process;
- such factors characteristic of a military educational institution and
indicators of communication „subject – object” as the authoritarian
style, providing discipline, monologue, instructions and orders
negatively impact the formation and development of all communication
skills criteria during the studying process; therefore, according to the
developed model of formation of the communication skills, the
traditional educational approach, the authoritarian (imperative,
teaching) leadership style when the docent has the role of a commander
and uses communication and relationship „subject – object”, are to be
used during military courses;
- when the docent uses communication „subject – object”, gives
instructions and orders, uses power and is wearing a uniform in the
auditorium, the communication skills identified as a result of theoretical
literature analysis is not formed; however, according to the conceptual
model of formation of the communication skills, such type of
communication is appropriate for developing discipline, during military
courses and for development of qualities of an officer in service;
- the docent by creating mutual relationships regardless of the position or
rank held can promote the formation of relationships among persons in
the studying process based on morality, which, according to the
developed conceptual model of formation of the communication skills,
is possible and necessary in the implementation of general education
and some professional courses;
- integration of communication and relationship „subject – subject” in
the studying process of the hierarchical system of a military educational
institution makes it possible to develop and improve the
communication skills of docents and students, including the
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-

development of the competences stated in the standard for the border
guard profession related to communication and cooperation „student –
student” based on communication and relationship „subject – subject”,
promotes mutual mental enrichment, formation of relationships and
understanding of values, and positively impacts the development of a
student’s personality;
interaction through communication „subject – object” and „subject –
subject” depends on the existence of communication „subject –
subject”, on the communication skills and factors promoting
communication, which proves the conceptual idea of the developed
model of formation of the communication skills that the studying
process must be created on the basis of communication and
relationships „subject – subject”, learning the comprehension of
accepting the hierarchical environment of a military educational
institution as a necessity of professional activity for effective
fulfillment of professional obligations while preserving humane
relationships, which is why in practice, subordination is dominant but
humane relationships are present.

Recommendations
The following recommendations were developed for improvement of
the border guard training system:
1. Recommended amendments to normative acts

Make amendments to the State border guard internal normative act „On the
Use of Civil Clothing”, providing a possibility for the docents to wear civil
clothing instead of the uniform for conducting specific courses.

Make amendments to the Ministry of the Interior regulations „Regulations
for the Appearance and Service Interrelationships for the Officers of the
Ministry of the Interior and Institutions under its Government Holding
Special Service Ranks”, providing that students during the studying process
do not need to use the obligatory forms of addressing those holding a
higher rank every time, thus promoting the formation of feedback and
humane relationships during the studying process.


2. Recommendations for improving the standard for the profession
Provide the students with an opportunity to acquire such competences
stated in the standard for the profession as „Know at least two foreign
languages at the level of communication” at other educational institutions
due to the fact that acquisition of such competences is not provided by the
study programs of SBGC.
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Improve the standards for the profession of SBG inspector, junior officer
and senior officer, because some competences provided for in the standard
for an SBG inspector that are closely related to the communicative
competence („Explain the Process of Granting Asylum”, „Explain the
Order for Execution, Dispute and Appeal of the Decisions Made”,
„Perform Forced Deportation of a Foreigner”) are the responsibility of
junior and senior inspectors instead of the inspectors as provided by the
governing normative acts that regulate state border guard service. This is
also relevant to the competences stated in the standard that are not related
to communication.
3. Recommendations for professional improvement for docents
Promote the improvement of docents’ qualification in order to develop the
communicative competence identified as a result of theoretical literature
analysis in the docents of SBGC.
Motivate and support the docents for improvement of professional
qualification in Master and Doctoral programs of pedagogical education,
and introduce amendments to the normative acts providing for payment
additional to the salary depending on the docent’s education.
Recommend to the docents that during the studying process they choose
cooperation forms between the parties involved in the education process
that abandon administration, supervision and perceiving students as a
passive subject of interaction, promoting the formation of the
communication skills.
4. Recommendations for organization of the studying process
Introduce at SBGC a course that educates in loyalty to the state as an
opportunity for deeper comprehension of the essence of the profession and
accepting communication and relationship „subject – object”, which
promotes the development of a positive attitude to the profession, and
therefore the formation of the communication skills of students and
docents.
Determine the priority of the educational process with regard to the issues
of service organization to decrease the impact of service organization on
the educational process (involvement of students in internal orders, in
organizing activities, activities for maintaining internal order regulations
during the studying process, etc.).
5. Recommendations for promoting the communicative competence in
the studying process
To promote the development of the students’ communication skills and
cooperation „student – student”, in the implementation of professional and
general education courses use such teaching methods as practical work in
groups, seminars with analysis of results obtained from situations and
during practical work, discussions on the issue studied and presentations.
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Use the humane educational approach with the democratic leadership style
and a corresponding teaching style and create relationships „subject –
subject” in the implementation of general education and specialized
professional courses at SBGC, preserving the traditional educational
approach and relationship „subject – object” in the implementation of
military courses and for development of specific competences and qualities
of an officer in service.
Conduct further research into the approbation of the conceptual model for
formation of the communication skillsand conditions of its introduction at a
military educational institution.
Improve the professional further education and 1st. level professional
higher education programs “State Border Guard” by including topics that
promote development of the communication skills in specialized
professional courses.
Integrate specialized professional courses with general education courses:
a) the course „Border Check” with the courses „Foreign Language” and
„Professional Terminology”. The students will have an opportunity to
apply their communication skills by interviewing a border crosser
(participant) in a foreign language during practical classes, as well as
strengthen their knowledge of professional terminology and improve
skills of practical application.
b) the course „Technical Inspection of Documents” with the course
„Border Check”. Detention of a counterfeit travel document at a border
crossing point provided for by a learning situation; as a result the
border guard would have to find out the circumstances by
communicating with the detained person and investigating the
questions they are interested in, thus developing the skill of creating a
dialogue with a person.
c) the course „Communication” with the course „Foreign Language”,
which will create an opportunity to create a dialogue and a relationship
in difficult circumstances, thus helping to improve their professional
language use without verbal redundancy and creating feedback in an
environment that does not promote a communication process.
d) the course „Ethics” with the courses „Psychology” and „Border
Check”, which would allow developing the students’communication
skills in the process of inspecting people, achieving results that
correspond to the professional competence of a border guard by
knowing professional ethics, thus creating the first impression not only
of themselves or Border Control, but of the whole State, since the
border guard is the first to meet and the last to see a person off at the
border of the Republic of Latvia.
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Approbation of Research Results
Approbation of thesis results:
1. The research results were presented at the following conferences:
International Scientific Conference „Society. Integration. Education”,
Rezeknes Academy of Technologies, 2016, May 27–28. Report
„Komunikācijas prasmes veidošanās likumsakarības robežsargu
profesionālajā sagatavošanā”.
International Scientific Conference „Society. Integration. Education”,
Rezekne Higher Education Institution, 2014, May 23–24. Report
”Komunikācijas procesu analīze Valsts robežsardzes koledžā”.
International Scientific Conference „International Conference for
Academic Disciplines - Vienna 2013”, Austria, Vienna, 2013, April 12–18.
Report „Educational approaches for professional training of border
guards”.
International Scientific Conference „Society. Integration. Education”,
Rezekne Higher Education Institution, 2013, May 24–25. Report
„Pedagoga sociālās lomas militarizētā mācību iestādē”.
International Scientific Conference „Society. Integration. Education”,
Rezekne Higher Education Institution, 2012, May 25–26. Report „Verbālā
un neverbālā komunikācija robežsargu profesionālajā sagatavošanā”.
International Scientific Conference „International Journal of Arts and
Sciences”, Italy, Rome, October 29 – November 1. Report „Specificity of
communication process in militarized educational institution”.
Scientific and Practical Conference at Rezekne Higher Education
Institution, 2000. Report „Pedagoga darba specifika Rēzeknes robežsargu
skolā”.
2. Conveying professional study courses at the State Border Guard College
as a lector since 1997, and conveying study courses to the students of Border
Guard College of the Republic of Estonia, the students of M.Romeris University
of the Republic of Lithuania, Faculty of Public Safety, and to the officers of
border guard forces of the Republic of Belarus and the Republic of Ukraine.
1.

2.

Scientific publications:
Indriksons, A. (2016). Komunikācijas prasmes veidošanās likumsakarības
robežsargu profesionālajā sagatavošanā. Rezekne, RTA Izdevniecība.
Published in Proceedings of the Annual International Scientific Conference
„Society. Integration. Education”, pp. 115 to 124. (ISSN 1691-5887).
Submitted for publication to Thomson Reuters ISI Web of Knowledge, URL
http://www.webofknowledge.com/;
Indriksons, A., Ļubkina, V., Ušča, S. (2014). Komunikācijas procesu
analīze Valsts robežsardzes koledžā. Rezekne: RA Izdevniecība. Published
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3.

4.

5.

3.

4.

in Proceedings of the Annual International Scientific Conference „Society.
Integration. Education” pp. 84 to 92. (ISSN 1691-5887). Thomson Reuters
ISI Web of Knowledge. URL http://www.webofknowledge.com/;
Indriksons, A. (2014). Education approaches in border guard’s
professional training process. Published – USA International Journal of
Multidisciplinary Thought, Vol. 3, No. 4. http://universitypublications.net/
ijmt/0304/index.html (username: ijmt-0304, password: ijmt#0304#pass
100%);
Indriksons, A. (2013). Pedagoga sociālās lomas militarizētā mācību
iestādē. Rezekne: RA Izdevniecība. Published in Proceedings of the
Annual International Scientific Conference „Society. Integration.
Education” pp. 91 to 99. (ISSN 1691-5887)- Thomson Reuters ISI Web of
Knowledge. URL http://www.webofknowledge.com/;
Indriksons, A. (2012). Specificity of Higher Education at State Border
Guard College. Published – USA International Journal of Multidisciplinary
Thought, Vol. 2, No. 3. http://www.universitypublications.net/
ijmt/index.html (username: ijmt-0203, password: %ijmt02032612pass$);
Indriksons, A. (2012). Verbāla un neverbālā komunikācija robežsargu
profesionālajā sagatavošanā// Proceedings of the Annual International
Scientific Conference „Society. Integration. Education”, 2012. Pp. 280 to
290. (ISSN 1691-5887) Published in Thomson Reuters ISI Web of
Knowledge, URL http://www.webofknowledge.com/ Accession number:
WOS: 000316768800027;
Indriksons,A. (2012). Specificity of communication process in militarized
educational institution// International Journal of Arts and Sciences
htpp://www.ebscohost.com/ (ISSN 18227864) Accession number:
77924602.
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