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Studējošo un docētāju digitālās 
kompetences psiholoģiskie aspekti 
Covid-19 pandēmijas situācijā
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Attālinātu studiju 
sākums 

Atbalsta ietvara 
radīšana Covid-19 
pandēmijas laikā

1. anketa RSU 
studējošajiem

Docētāju 
tīmekļsemināri, 
konsultācijas, 
mācības

Valsts pētījumu 
programma (WP6)

2. anketa RSU 
studējošajiem



SPECIFISKIE REZULTĀTI:

Izstrādāts akadēmiskā personāla digitālo 

prasmju pilnveides piedāvājums digitālā un 

virtuālā studiju procesa kvalitatīvai īstenošanai

Veikts akadēmiskā personāla digitālo 

kompetenču novērtējums

Akadēmiskā personāla digitālo 

prasmju pilnveides piedāvājuma 

izstrāde visās studiju jomās 

augstākajā izglītībā



Docētāju un studējošo vajadzība pēc nodrošinājuma un atbalsta

TEHNISKA

PEDAGOĢISKI METODISKA

PSIHOLOĢISKA



STUDĒJOŠIE

REKOMENDĀCIJAS

Sistēmiskā krīzes menedžmentā 
iesaistīt visus aktorus:

administrācija – personāls
docētājs – students
students – students

Komunicēt miera un stabilitātes 
diskursu

Vēstījumu veidot pēc formulas: 
Call for action + atbalsts, resursi

15% studējošajiem augsts stresa līmenis

Stresa līmenis korelē ar:

korektu, operatīvu informācijas izplatību, regulāru 
komunikāciju vs. deficītu

studējošā pašorganizācijas prasmēm
(atkarīgs no pieredzes – 1. kurss vs. vēlākie)

sociālo tīklošanos kopienās
(LV – nogaidoši vs. ārvalstu – rīkojas)

motivāciju studijām
(saskata iespējas vs. trūkumus)

digitālo kompetenci

tehnoloģiju un tehnoloģisko risinājumu pieejamību

pašvadītas mācīšanās prasmēm



DOCĒTĀJI

REKOMENDĀCIJAS

Caur konsultatīvo atbalstu  un 

tīmekļsemināriem minimizēt  

`tehnoplaisu`

Mācās – izmēģina – reflektē – koplieto 

pieredzi vebināros

Līdzvērtīgā sadarbībā mācīties kopā ar 

studējošajiem 

Pārdomāti augstskolās nodrošināt 

tehnisko, pedagoģisko un psiholoģisko 

atbalstu

29% - drīzāk nepiekrīt

19% - nepiekrīt

SADARBĪGIEINDIVIDUĀLISTI

Tīmekļsemināros izkristalizējās vairāki docētāju digitālās 

kompetences līmeņi:

zem vidējā, neuzdrošinās patstāvīgi mēģināt izmantot jaunas 

tehnoloģijas, pirms viņi vairākkārt ir piedalījušies identiskās 

mācībās

viduvējs, kas pamato izteiktu piesardzību, skepsi un zemāku

motivāciju eksperimentēt ar tehnoloģijām studiju rezultātu

sasniegšanā

vidējs, taču pašvērtējumā reflektēts kā pieredzējis, darbībā

saskaras ar objektīvās realitātes un pašvērtējuma disonansi,

kas iedragā drosmi turpināt mēģinājumus

virs vidējā, taču pašvērtējums ir neadekvāti kritisks, kas

dažkārt laupa motivāciju eksperimentēt ar augsta sarežģītības

līmeņa rīkiem

pieredzējušie, kuri vairāk motivēti nodoties individuāliem

eksperimentiem, nekā nodot savu pieredzi citiem un

savstarpēji mācīties

pieredzējušie, kuri ne tikai paši veiksmīgi inovē, bet arī kolēģus

ir gatavi atbalstīt ar pedagoģisku padomu



TEHNOFĪLIJA

TEHNOFOBIJA

Moderno
tehnoloģiju
implikācijas

Brosnan, 1998, Amichai-Hamburger, 2009, Osiceanu, 2015



PAMATLĪMENIS

IZAUGSMES LĪMENIS 

Koplietošana, atvērtība sadarbībai, eksperimentēšana un reflektēšana;
Izdzīvošanas stresa minimizēšana – iracionāla panika.

Citu institūciju un starptautiskās labās prakses apzināšana un integrēšana;
Sistemātiska un regulāra kompetences pilnveide jaunajiem darba apstākļiem 



Paldies par uzmanību!

Pētījums tiek veikts Rīgas Stradiņa universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas,
Latvijas Universitātes un Vidzemes augstskolas kopīgi īstenotā Valsts pētījuma
programmas projektā “Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās
krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē” Nr. VPP-
COVID-2020/1-0013 darba grupā “Izglītības sistēmas transformācija: Covid-19 krīzes
sekas un iespējamie risinājumi”.



1. Amichai-Hamburger,Y. (2009). Technology and Psychological Well-Being, Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press.

2. Brosnan, M. J. (1998). Technophobia. The psychological impact of Information Technology, London, New York: Routledge.

3. Osiceanu ME. Psychological implications of modern technologies: “technofobia” versus “technophilia”. Procedia Soc Behav

Sci2015;180:1137-44.

Izmantoto resursu saraksts


