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Reklāmas klips! 
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Tev nekur nav jāiet ... 

Tu vari atrasties pat savā kopmītnes gultā ... 

Jebkurā diennakts laikā ... 

Tev nekur nav jāreģistrējas un jāpiesakās ... 

Tev nevajadzēs burties cauri garlaicīgu grāmatu džungļiem ... 

Nospied taustiņu un visa studijām nepieciešamā informācija tev ir 

visapkārt ... 

Jo modernās E-studijas atrisinās visas šīs problēmas! 

Zināšanas! 



Mana pieredze 
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 E-studiju vides izmantošana – praktiski kopš tās 

pirmsākumiem LLU. 

 Septiņi studiju kursi; pamatā lekcijas, divos kursos – lekcijas 

un praktiskie darbi. 

 Zināšanu kontrole – tradicionālā formā, rakstiski. 

 Pamatstudijās – sākot ar 1. kursu, plus maģistru apmācība. 

 Mana uzstāšanās – tikai un vienīgi domu apmaiņai! 



E-studiju forma 

 Tālmācība – patstāvīgas studijas izmantojot sagatavotus 

metodiskos materiālus, treniņuzdevumus u.c. Eksternāta 

modernā organizācija. Arī – iespēja nepilna laika studijām. 

 Tradicionālo studiju atbalsta forma. Pilna un nepilna laika 

studijās. 
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Iespējas 

 LLU ir nodrošinājusi labu infrastruktūru. 

 Moodle programma ļauj nodrošināt daudzpusīgu didaktisko 

metožu pielietojumu un studiju darba monitoringu. 

 Studējošiem pieejams praktiski jebkurā vietā, jebkurā laikā. 

 Pasniedzējiem – iespēja eksperimentēt, attīstīt un pilnveidot 

pasniegšanas metodes. 
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Ieguvumi 
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Vienviet un viegli sasniedzamā formā atrodas: 

 informatīvais materiāls par studijām; 

 izziņas materiāls; 

 ilustratīvais materiāls; 

 studiju literatūra; 

 noderīgs uzziņu materiāls, saites uz citiem informācijas 

avotiem; 

 operatīva saikne: studējošais – pasniedzējs – studējošais u.c. 

 platforma diskusijām, treniņuzdevumi, lietišķās spēles u.c.  



Nesasniegtais 

 E-studijas ir tikai līdzeklis, kuru prasmīgi pielietojot studiju 

procesu var padarīt efektīvāku, bet tas nedarbojas pats par 

sevi. 

 Ja studējošam jēgpilna grāmatu lasīšana ir kļuvusi par apnicīgu 

nodarbi – nepalīdzēs arī E-studijas.  

 Vājā studiju disciplīna un mūsu lojālā attieksme padara 

praktiski neiespējamu  efektīvu studiju kontroles organizāciju. 
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E-studiju resursi 
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Resursi Izmantošana 

Studiju kursa pilnā programma Maz 

Informācija par studiju norisi, zināšanu kontroli Maz 

Lekciju prezentācijas Visvairāk 

Citu autoru didaktiskais materiāls Maz 

Lekciju pilni teksti Maz 

Laboratorijas un praktisko darbu norādes, normatīvi Tikai tad, ja bez tiem nav 
iespējams izpildīt darbu 

E-grāmatas , mācību materiāli Ļoti maz 

Ārējās saites (normatīvie dokumenti, iestāžu mājaslapas) Ļoti maz 

Paškontroles jautājumi Fragmentāri, cenšoties ar 
tiem aizstāt programmu 



Lekciju prezentācijas 

9 

Par un pret to ievietošanai E-studiju vietnē 

Par (+) Pret (–)  

Iespēja atkārtot auditorijā stāstīto Auditorijā vāja sekošana lekcijai 

Iespēja strādāt ar strukturētu materiālu Nav vēlme izmantot pirmavotus 

Iespēja iekļaut materiālus, kas nav tik 
viegli pieejami citos avotos 

Netiek izmantota tāda studiju metode 
kā konspektēšana 

Iespēja iekļaut ilustratīvus materiālus Dominē vēlme mehāniski atcerēties 

Iespējams aktualizēt skaitliskos 
rādītājus par situāciju saistībā ar 
izklāstāmo jautājumu 

Veicina nesistemātiskas studijas jo cer, 
ka īsi pārskrienot pirms kontroldarba 
(eksāmena) zināšanas tiks iegūtas 

Prezentāciju dizains var sekmēt vielas 
apguvi 

Tiek izmantotas neatļautu studiju 
metožu realizācijai 



Lekciju prezentācijas 
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Ja lekciju prezentācijas izmanto tikai auditorijā, ko likt to vietā: 

 ilustratīvo materiālu ar vai bez komentāriem; 

 metodisko materiālu studiju materiāla apguvei – izvērstas tēzes 

pilnās studiju programmas prasībām; 

 jautājumus paškontrolei; 

 ko tas nozīmē ...? kas tas ir ...? 

 komentēt, kas redzams attēlā, shēmā u.tml. 



Tehniskie un organizatoriskie 
uzlabojumi 
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 Dalībnieku fotogrāfijas. 

 Sistēmā reģistrēt un paturēt tikai darbojošās personas. 

 Iespēja ievietoto materiālu aizsardzībai pret drukāšanu, 

pārkopēšanu. 

 Nepilna laika studijām – iespēja savlaicīgi pievienot sistēmai. 



Atziņas 
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 Sākotnēji uz E-studijām tika liktas daudz lielākas cerības. 

 Lai arī kāda studiju metode tiek praktizēta, primārais ir 

studējošā zinātkāre, motivācija, sagatavotība un darba spējas. 

 Jāpārdomā, cik tālu mēs vēlamies atraut studējošo no 

informācijas pirmavotiem: grāmatām, rakstiem u.c. avotiem, 

kuru izmantošana prasa faktu atlasi, analīzi, paškritisku 

vērtēšanu. 

 Prezentācijās atspoguļotā informācija vairāk atgādina 

postulātus (aksiomas) un cenšanās tos iegaumēt – bezcerīgs 

pasākums! 
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