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E-studiju vides izmantošana valodu mācīšanā
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Ievads. Viena no jaunākajām tendencēm mūsdienu augstākajā izglītībā ir izglītības sistēmas 
transformācija un domāšanas maiņa. Mainās cilvēku attieksme attiecībā uz augstākās izglītības 
pieejamību, tās funkcijām, studiju programmām un mācīšanās formām, notiek adaptācija sociālai un 
tehnoloģiskai attīstībai. Augstāko izglītību dažādos dzīves un karjeras posmos iegūst arvien vairāk 
iedzīvotāju. Līdz ar globalizāciju un tehnoloģiju attīstību aizvien nozīmīgāka kļūst izglītojamo vēlme būt 
informētam un iesaistītam mācību procesā un tā plānošanā. Tāpēc aizvien svarīgāka vieta augstākajās 
mācību iestādēs tiek ierādīta studiju kursu izstrādes (kursa mērķu, satura, sagaidāmo rezultātu un to 
vērtēšanas aprakstīšanai) un realizācijas kvalitātei un atvērtības principam. Viens no informācijas un 
izglītojamo iesaistīšanas rīkiem Rīgas Stradiņa universitātē ir e-studiju vide, kura kalpo kā atbalsts un 
papildinājums nodarbībām un lekcijām. Savā darbā autore aplūko, kā papildināt materiālus e-mācību 
vidē valodu apguvē, lai veicinātu un atbalstītu uz studentu centrētu mācīšanos, paaugstinātu izglītojamo 
motivāciju un iesaistītu studējošos kursa materiālu izveidē, piemēram, prezentācijas un glosāriji. 

darba mērķis, materiāls un metodes. Analizēt, kā izmantot e-studijās ievietoto informāciju 
un materiālus, lai atbalstītu un papildinātu mācīšanos nodarbību laikā, palīdzētu izglītojamajiem viņu 
patstāvīgajā darbā, paaugstinātu izglītojamo motivāciju un iesaistīšanos mācību procesā. Tika izmantotas 
šādas pētījuma metodes: vispārteorētiskās – zinātniskās literatūras analīze pedagoģijā un mūsdienu 
izglītībā; empīriskās metodes – dokumentācijas pētīšana, izglītojamo novērošana un pārrunas ar izglī-
tojamajiem un pasniedzējiem.

rezultāti. Balstoties uz jaunākajām tendencēm valodu apguvē un mācīšanā (IT izmantošana un 
izglītojamo aktīva iesaistīšana, uz rezultātu vērstas kursa programmas izstrāde), esošajiem e-studiju 
materiāliem un izglītojamo un pasniedzēju priekšlikumiem tika sagatavoti ieteikumi e-studijās ievieto-
jamajiem kursa materiāliem un informācijai.

Secinājumi. Studējošie aktīvi izmanto e-studijās ievietoto informāciju un plašāka IT piedāvāto 
iespēju izmantošana studiju procesā palīdz motivēt studējošos. Jāturpina strādāt pie e-studijās ievieto-
jamo kursa materiālu un informācijas pilnveidošanas un kopā ar IT speciālistiem jāmeklē jauni, uzlaboti 
risinājumi.


