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Pētījumu īsteno 

• Latvijas universitāte

• Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

• Rīgas Stradiņa universitāte

• Elektronikas un datorzinātņu institūts



starpdisciplinārus pētījums divās zinātņu 
nozarēs
• IZGLĪTĪBA un INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS, 

MĒRĶIS: 

• izstrādāt zinātniskas prognozes par turpmākās rīcības scenārijiem 
izglītības transformācijas jomā Latvijā, izstrādāt zinātniski pamatotus 
ieteikumus kompetenču transformācijai un piedāvāt instrumentārijus 
piedāvāto risinājumu izvērtēšanai no izglītojošās perspektīvas.



Pētījuma jautājumi 

saistīti ar diviem virzieniem izglītības transformācijas jomā saistībā ar 
digitalizācijas procesiem visos izglītības līmeņos: 

1. orientācija uz cilvēku; 

2. orientācija uz tehnoloģiju bagātinātu vidi.



WP6 izvirzītie uzdevumi:

• 1. Izstrādāt dažādu  digitālo mācību platformu funkcionalitātes novērtējumu un rekomendācijas to 
ieviešanai tehnoloģiju bagātināta mācību procesa nodrošināšanai (atb. Latvijas Universitāte- 1. pielikums);

• 2. Balstoties uz situācijas un starptautiskās labās prakses izvērtējumu pirmsskolas un vispārējā izglītībā, 
identificēt vajadzības pirmskolas un vispārējās izglītības pedagogu digitālās prasmes attīstībai un  izstrādāt 
priekšlikumus grupas ziņojumam  par digitalizācijas un e-risinājumu izmantošanu pirmskolas un vispārējā 
izglītībā un pedagogu digitālās prasmes pilnveidei (atb. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija- 2.pielikums);

• 3. Veikt akadēmiskā personāla digitālo kompetenču novērtējumu un izstrādāt akadēmiskā personāla 
digitālo kompetenču pilnveides piedāvājumu studiju procesa kvalitatīvai īstenošanai ( atb. Rīgas Stradiņa 
universitāte-3.pielikums);

• 4. Tehnoloģisko risinājumu izpēte studiju rezultātu attālinātai apguvei, veicot attālināto kursu dizaina 
pamatprincipu vadlīniju izstrādi studiju rezultātu apguvei un vērtēšanai augstākajā izglītībā (atb. Elektronikas 
un datorzinātņu institūts- 4.pielikums);

• 5. Konceptualizēt priekšlikumus un sagatavot ziņojumu par izglītības nozares digitālo transformāciju 
izglītības plānotājiem un visu līmeņu izglītībai ( pirmskola, vispārējā izglītība, augstākā izglītība) saistībā ar 
digitalizācijas un e-risinājumu izmantošanu studiju procesā elastīga un studentcentrēta izglītības procesa 
nodrošināšanai un īstenošanai (ziņojums sastāv no partneru sagatavotajiem ieteikumiem, rekomendācijām).



WP6 2.uzdevums (RTA) un 3.uzdevums (RSU)

• Identificēt vajadzības vispārējās izglītības pedagogu digitālās prasmes 
attīstībai visās vispārējās izglītības pakāpēs.

• Veikt akadēmiskā personāla digitālo kompetenču novērtējumu un 
izstrādāt akadēmiskā personāla digitālo kompetenču pilnveides
piedāvājumu studiju procesa kvalitatīvai īstenošanai

• Izstrādāt priekšlikumus grupas ziņojumam par digitalizācijas un e-
risinājumu izmantošanu visos izglītības līmeņos līmeņos un pedagogu 
digitālās prasmes pilnveidei.



• Tika analizētas teorētiskās atziņas, pētījumi par pedagogu attieksmi 
un digitālo kompetenci

• Anketēti 559 Latvijas vispārizglītojošo skolu pedagogi un veikta 
Latvijas augstskolu un koledžu docētāju aptauja (349 respondenti no 
33 Latvijas augstākās izglītības institūcijām, tai skaitā 13 koledžām).

• Intervēti vecāki, eksperti, novadītas fokusgrupu diskusijas

• Horizontālo uzdevumu ietvaros tika organizēta zinātnisko grupu un 
starpinstitucionāla sadarbība ar IZM, Neatkarīgo izglītības biedrību un 
citām projekta darba grupām.

Vispārējās un augstākās izglītības pedagogu 
vajadzības digitālās prasmes attīstībai



DOCĒTĀJA PEDAGOĢISKI DIGITĀLĀ KOMPETENCE

Zināšanu, prasmju un attieksmes konsekventa pielietošana, 
kas nepieciešama, lai plānotu studiju procesu, izstrādātu 
studiju saturu un vadītu mācīšanās un mācīšanas procesu 
dažādās pieejās un veidos (tīmekļa bagātinātā, kombinētā, 
tostarp apvērstā, hibrīdā, hibrīdfleksiblā; attālinātā un 
tiešsaistes mācīšanās, tālmācība) kā arī nepārtraukti novērtētu 
un pārskatītu tehnoloģiju bagātinātu studiju vidi, pamatojoties 
teorijās, pētījumos un izvērtētā pieredzē, nolūkā veicināt 
studējošo mācīšanās pieredzi mūsdienu darba tirgum 
atbilstošu studiju rezultātu apguvei.



Docētāja digitāli
pedagoģiskās
kompetences
ietvars (RSU)



Docētāju priekšlikumi akadēmiskā personāla
PDK pilnveides mācību uzlabošanai AII
• TEHNISKAIS

• ORGANIZATORISKI ADMINISTRATĪVAIS 

• PEDAGOĢISKAIS

- Pilnveidot docētāju tālākizglītības aktivitāšu īstenotāju pedagoģisko kvalifikāciju un 
izpratni

par studiju procesu.

- Mācības organizēt atbalstošā gaisotnē pedagoģiski korekti.

- Tālākizglītības aktivitātīšu saturā iekļaut jaunākās pedagoģiskās tendences – to teorētisko 
un

praktisko pamatojumu.

- Izstrādāt un piedāvāt plašu didaktisko materiālu klāstu docētāju kompetences pilnveidei.

- Tālākizglītības saturā iekļaut arī ar digitālās kompetences apguvi pastarpināti saistošus

tematus – darba organizācijas principi, laika pārvaldība, psiholoģiskā atbalsta mehānismi,

komunikācijas pieejas u.tml.



PEDAGOGU ATTIEKSME 
PRET ATTĀLINĀTO MĀCĪBU PROCESU Skat. Ziņojuma 6.-23. un 43.-44.lpp.



Digitālās kompetences aspektu pašnovērtējums atbilstoši izglītības 
pakāpei, kurā respondenti strādā

Skat. Ziņojuma 23.-42.lpp.





Digitālās kompetences pilnveide 

atbilstoši pedagogu vajadzībām



IZM specifiskie uzdevumi un rezultāti

• 35. Sagatavotas rekomendācijas dažādu mācību platformu funkcionalitātes izvērtējumam
mācību procesa nodrošināšanai.

• 36. Izpētīti esošie tehnoloģiskie risinājumi (ieskaitot mākslīgo intelektu un paplašinātās 
realitātes tehnoloģijas) visu augstākās izglītības posmu digitālai transformācijai, ieskaitot 
attālinātās mācības, digitālā mācību materiāla dizaina izstrādi, mācīšanās teorētiskos un 
praktiskos aspektus tiešsaistes vidē un vērtēšanas kritēriju izstrādi. Rezultāti izmantoti, lai 
izstrādātu vadlīnijas attālināto kursu noformēšanai un novērtēšanai augstākajā izglītībā. 
Atsevišķi rezultāti ir aprakstīti sistemātiskā literatūras apskatā, kas iesniegts publicēšanai.

• 37. Novērtētas akadēmiskā personāla digitālās kompetences un izstrādāti priekšlikumi 
akadēmiskā personāla digitālo kompetenču uzlabošanai, lai īstenotu kvalitatīvu studiju 
procesu;

• 38. Sagatavoti konceptualizēti priekšlikumi un ziņojums par izglītības digitālo 
transformāciju saistībā ar digitalizāciju un e-risinājumu izmantošanu studiju procesā, lai 
tos varētu pielietot izglītības plānotāji visos izglītības (pirmsskolas, vispārējās izglītības, 
augstākās izglītības) līmeņos, elastīga un skolēn/studentcentrēta izglītības procesa 
nodrošināšanai un īstenošanai. 



•Paldies WP6 darba grupai par kvalitatīviem 
rezultātiem!

•Paldies par uzmanību!
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