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DARBA MĒRĶIS – izpētīt pieejamo literatūru

SECINĀJUMI

par digitālā formāta lietojuma ietekmi uz
kognitīviem procesiem saistībā ar studiju
rezultātiem, sniedzot priekštatu par Latvijas
izglītības sistēmu

• Tehnoloģijas un digitāli risinājumi var būt spēcīgs
instruments, lai pārveidotu mācīšanos un
pilnveidotu mācību vidi, ja tos izmanto efektīvi.
Tomēr Latvijas skolās pagaidām DML tiek
izmantoti analoga formāta vietā [2], bet
interaktivitātes pazīmes ir vājas. Plaša pētījuma
par universitātēm nav.

MOTIVĀCIJA

• Konspektēšana rokrakstā vai ar irbuli
planšetdatorā ir efektīvāka informācijas
apgūšanai nekā ar tastatūras palīdzību datorā

• Ir atzīts STEM (Īpaši IKT) profesionāļu trūkums
LR un ES, kas turpina pieaugt [3]
• Tikai ap 50% imatrikulēto absolvē IKT studijas
Latvijā. Viens no būtiskākajiem atbiruma
iemesliem ir iepriekšējo zināšanu un
sagatavošanas trūkums [1]
• Lai veicināt IKT apmācības, ES un LR izglītības
attīstības pamatnostādnes (2014) mudina
paaugstināt DML izmantošanu izglītībā no 15%
līdz 30% līdz 2020. gada beigām
• Kognitīvas prasmes un procesi pozitīvi korelē ar
STEM priekšmetu apguvi, tāpēc būtu vēlams tos
stiprināt. Lai to darīt veiksmīgi jāsaprot, kā DML
un pārejā uz digitālo formātu ietekmē kognitīvus
procesus un attiecīgi studiju materiāla apguvi

Source: Oerlemans, K. (2013). A Model to Guide the Adoption of
Quality E-Learning: Foundational, Interactive and Transformational.

DARBA UZDEVUMI – apskatīt
• DML pozīciju LR izglītībā
• pētījumus par kognitīvo procesu ietekmi uz
studiju materiāla apguvi
• pieejamo literatūru par digitālā formāta
izmantošanas ietekmi uz kognitīvām procesiem
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• Drukāto mācību materiālu lasīšana ir dziļāk, bet
lasīšana no ekrāna parasti mudina drīzāk
pārskatīt tekstu, kā arī studentu uzmanību ir
viegli novērst uz citiem kārdinājumiem datorā

NĀKOTNES DARBĪBAS VIRZIENI
Veikt turpmāko izpēti par DML izmantošanas ietekmi
uz komplicētākiem kognitīviem procesiem, kā
piemērām telpiskās domāšanās attīstību, jo tā ir cieši
saistīta ar sekmēm STEM jomu studijās. Kā arī veikt
aptauju studentu vidū par IKT izmantošanas
paradumiem ar mērķi saprast vai ir korelācijas ar
sekmēm studijās.

