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Mūsdienu students
• 40	  %	  informācijas tiek aizmirsta 24	  h	  laikā
• 25	  %	  sieviešu un	  10	  %	  vīriešu studentu veic pierakstus
lekciju laikā
• 25	  %	  studentu nav apguvuši nekādas studēšanas prasmes
• 38	  %	  studentu ir grūtības ilgāk par	  10	  minūtēm noturēt
uzmanību;	  rodas nepieciešamība pārbaudīt sociālos
medijus,	  e-‐pastu utt.
• Tikai 8	  %	  studentu izslēdz savu telefonu studējot

Avoti:	  National	  Student	  Survey,	  Indiana	  University,	  2013
Digital	  Study	  Trends	  Survey,	  Mc	  Graw Hill,	  2017



Izaicinājumi darbā ar starptautiskajiem studentiem

• Valodas barjera
• Dažāds zināšanu līmenis
• Izpratne par	  studiju procesu
• Uzmanības noturēšana
• Kultūras atšķirības (Respekts)



Piemērs:	  
dokumentālās filmas “Kvanta kods”	  demonstrēšana Latvijas skolās un	  

augstskolās

www.socrative.com
https://vimeo.com/173790350



Poll	  everywhere
https://www.polleverywhere.com



Answer	  garden
https://answergarden.ch/



Plickers
www.plickers.com

• Studentiem nav nepieciešamas viedierīces
• Vienu un	  to	  pašu karšu komplektu var izmantot
vairākām grupām
• Aplikācija skenē kartes un	  rāda rezultātu
• https://www.plickers.com/PlickersCards_2up.pdf



Kahoot
www.kahoot.com

• Iespējams izvēlēties jau gatavu spēli vai radīt savu.	  
• Izaicinājumi – mājasdarbu vietā



Nearpod
www.nearpod.com



Nozares profesionāļu dalība lekcijās

• Izmantojot tādas programmas kā Skype vai Facetime, nozares
profesionālim nav obligāti jāierodas augstskolā uz vieslekciju.
• Tā var būt 15-‐20 min. pieslēgšanās lekcijai, lai dalītos pieredzes stāstā,
pastāstītu par kādu notikumu, iespēju utt.



Adaptīvā mācīšanās

• Īpaši	  piemērota	  metode	  darbā	  ar e-‐studentiem vai grupām ar dažādu
zināšanu līmeni.	  
• https://www.knewton.com/approach/courses/



Studentu atsauksmes

• Reālā laikā vai pēc lekcijas
• Socrative
• Google	  Forms
• SurveyMonkey
• Poll	  Everywhere
• www.survs.com



Interaktīvi piemēri.	  
Šādas pieejas mērķis -‐ pieredze

• Snapchat	  – live	  video
• Piemērs-‐ 12	  days	  on	  Lesbos	  (dok.filma)

• Instagram	  saturs – vizuāli kursa materiāli,	  live	  video
• Whatsup saturs – ieviešot studiju kursa čatu/izmantojot citu radītu

saturu
• Piemērs – A	  Temporary	  Contact

• Twitter	  – ieviešot studiju kursa haštagu var uzdot jautājumus,	  kā arī
dot	  lekcijas/kursa novērtējumu.	  Labs	  veids,	  kā attīstīt studentu

spēju izteikties koncentrēti.	  
• Messenger



Skats nākotnē

• Virtuālā un	  papildinātā realitāte



• Paldies!
• Jautājumi?	  

• martakontina@hotmail.com


