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E-izglītība ir e-vidē īstenota mūsdienu izglītības daļa



Kas ir e-izglītība?

• E-izglītība ir e-vidē īstenota mūsdienu izglītības daļa, kas paplašina esošās un 
sniedz jaunas iespējas mūsdienu izglītībā 

• E-vide – mūsdienu Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vide

• Uz tehnoloģiju pielietojuma balstīta izglītība, kas nodrošina prasmju un 
zināšanu apguvi ar elektronisko resursu, rīku un sistēmu palīdzību, ļaujot 
izglītoties sev piemērotā vietā un laikā

• Uz katra izglītojamā potenciāla attīstīšanu mērķtiecīgi virzīts process, pielietojot 
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

• E-izglītība attiecas uz mācīšanu un mācīšanos, izmantojot elektroniskos 
plašsaziņas līdzekļus, un tai ir nepieciešama informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju izmantošana apvienojumā ar elektroniskajiem plašsaziņas 
līdzekļiem (Simonson, Smaldino, Olbright, & Zvacek, 2000; Kok, 2013)



E-izglītības termini

• E-mācības – pamatā tiek lietots skolu kontekstā

• E-studijas – pamatā tiek lietots augstākās izglītības kontekstā

• E-apmācības – profesionālās / kvalifikācijas celšanas apmācības

• E-izglītība – iekļauj visus iepriekšminētos aspektus, visplašākajā kontekstā 
lietojamais termins

• Tālmācība – izglītošanas process, kas pārsvarā tiek nodrošināts 
izglītojamajiem un izglītotājiem atrodoties attālināti vienam no otra 
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E-mācību mērķi

• Nodrošināt mūsdienīgu un jauniešus motivējošu mācību procesu, 
pielietojot IKT un paaugstinot mācību efektivitāti

• Attīstīt spēju saņemt, radīt un nodot informāciju un/vai jaunas zināšanas 
un prasmes, pielietojot dažādu veidu informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju instrumentus

• Papildināt tradicionālo mācīšanu un mācīšanos, attīstot e-mācību kultūru 
skolu sistēmā
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E-izglītības priekšrocības

• Spēj nodrošināt plašu pieejamību

• Spēj piedāvāt aktuālāko mācību saturu un metodisko nodrošinājumu

• Mācību satura operatīva koriģēšana, pielāgošana un pārvaldība

• Iespēja piesaistīt labākos skolotājus e-kursu izstrādē un atbalstā

• Iespēja izveidot lokālās un globālās kopienas

• Mācības ir iespējas personalizēt ikvienam izglītojamajam

• Pasniedzējiem un izglītojamajiem plašākas atgriezeniskās saiknes 
iegūšanas iespējas

• Iespēja daļēji risināt cilvēkresursu (t.sk. skolotāju) trūkumu skolās
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E-izglītības trūkumi

• E-izglītība joprojām nav pilnībā izvērtēta un izprasta tās pievienotā vērtība

• Nepietiekama skolotāju pieredze mācību procesa organizēšanā e-vidē

• Kvalitatīvu e-kursu izstrāde ir ļoti darbietilpīga

• Simulāciju un animāciju pielietojums negarantē patiesas izpratnes iegūšanu

• Ne vienmēr paaugstina skolotāju un skolēnu darba efektivitāti

• Iespējams motivācijas trūkums patstāvīgi mācīties 

• Augstāks izglītojamo “atbiruma” procents

• E-izglītības metodiķu - ekspertu trūkums

• Paaugstinātas izmaksas sākuma periodā
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Mūsdienīga e-izglītības vide

• E-izglītības pārvaldības sistēmas (piemēram, Moodle, edX, …)

• Dažādi e-izglītības rīki

• Informācijas un sakaru tehnoloģiju infrastruktūra

• Datori

• Mobilās ierīces (viedtālruņi, planšetes, viedpulksteņi)

• Interaktīvās tāfeles

• Videokonferenču aprīkojums

• Internets, mobilo sakaru sistēmas
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Moodle – e-izglītības pārvaldības sistēma

• Veidota, lai atbalstītu sociālās uzbūves pieeju izglītībā

• Pielāgojama vide dažādām mācību grupām

• Dažādu mācīšanās un mācīšanas stilu atbalsts

• Dažādu mācību aktivitāšu un resursu izmantošana

• Tiešsaistes vebināru izmantošana

• Savietojamībai ar dažādiem mācību standartiem un rīkiem

• Atvērtā pirmkoda un bezmaksas

• Var tikt uzstādīta Windows, Mac, Linux serveriem
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Moodle izmantošanas iespējas mācību procesā

• Informācijas ievade par mācību stundām un semināriem

• Tiešsaistes darba grupu organizēšana

• Mācību norises pārraudzība

• Darba grupu pārraudzība, darbu norise

• Diskusija ar audzēkņiem

• Vērtēšana
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E-izglītības kursu izstrāde
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Galvenie e-izglītības rīku veidi

• Resursu rīki

• Saziņas rīki

• Grupu darba rīki

• Vērtēšanas rīki

12



Resursu rīki

• Tradicionālie

• Tīmekļa lapas

• Faili, dokumenti, prezentācijas, grāmatas

• Attēlu galerijas

• Specifiskie

• Multivides

• Simulācijas

• Modelēšanas rīki
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Grāmatas rīks



Rīks nodarbība



Attēlu galerijas, audio, video rīki



Saziņas rīki

• Sinhronā saziņa

• tērzēšana,

• video un audio konferences,

• "baltā tāfele"

• Asinhronā saziņa

• e-pasts,

• diskusijas (forumi),

• viki (Wiki)
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Tērzēšanas un foruma rīki



Grupu darba rīki

• Viki (Wiki)

• Google un Microsoft tiešsaistes dokumenti, prezentācijas u.c.

• Vebināri un virtuālās klases
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Viki rīks



Vebināru nodrošinājums

Vebinārs - tiešsaistē (internetā) organizēts seminārs

• BigBlueButton bezmaksas pieejams Moodle spraudnis

• CLICKMEETING maksas pieejams Moodle spraudnis

• WizIQ maksas pieejams Moodle spraudnis

• Microsoft Teams maksas nepieciešams Office365

• Skype for Business maksas nepieciešams Office365

• AdobeConnect maksas

Svarīgs pietiekami labs (ātrs, stabils) interneta pieslēgums!
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Vebināru rīks BigBlueButton



Vebināru rīks BigBlueButton



Vērtēšanas rīki

• Uzdevumi

• Pašpārbaudes (paštesti)

• Testi

• Semināra rīks (peer-review procesa nodrošināšanai)

• Vērtējumu grāmata
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Uzdevuma rīks



Testi



Semināra rīks



Vērtējumu grāmata



E-izglītības nākotnes redzējums Latvijā

• Mūsdienu tehnoloģiskās iespējas attīstībā ir apsteigušas pedagogu un izglītojamo 
iespējas tās apzināt un jēgpilni izmantot

• Nepieciešama spēcīgu e-izglītības centru izveide un attīstība, lai kompleksi 
nodrošinātu e-izglītības attīstību un pieejamību Latvijā

• Labāko skolotāju piesaiste metodiskā nodrošinājuma izstrādei un pilnveidošanai

• Centralizēta e-izglītības sistēmu uzturēšana, atbalsts, pētniecība

• Pilnvērtīga iekļaušanās pasaules e-izglītības vidē

• Tehnoloģiju attīstība piedāvā arvien jaunas iespējas izglītībā (virtuālās realitātes 
vides, simulācijas, jaunas mācību pieejas un metodes)

• Datos balstītas izglītības attīstība (mākslīgais intelekts, lielie dati)
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E-izglītība ir šeit, lai paliktu un attīstītos!

Paldies par uzmanību!
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Liels paldies par iesaisti prezentācijas tapšanā Viesturam Vēzim, Egijai Rappai un Alvim Valdemieram!


