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Seminar / Seminārs 
 

Evaluation of E-Learning in E-Process 
E-Mācīšanās Novērtējums E-Procesā 

 
April 28, 2016 / 2016. gada 28. aprīlis 

 
Location / Norises vieta: Conference Hall VASARIS, Aukštaičių st. 88, Panevėžys, Lithuania 

 
 

Time / Laiks Presentation title and speaker /  
Prezentācijas runātājs 

Summary /Kopsavilkums 

8.45 – 9.00 Seminar Participants’ Arrival and Registration / 
Reģistrācija

 

9.00 – 9.20 Terminology in Non-Formal Adult Education / 
Terminoloģija neformālā pieaugušo izglītībā 

Dr. Jelena Zascerinska 

The presentation focuses on the 
rooted-in-the-policy definitions of 

the terminology of non-formal adult 
education /  

Prezentācijā izklāstā apsakņoto-in-
the-politikas definīciju 

terminoloģiju neformālā pieaugušo 
izglītībā 

9.20 – 10.00 Adult Learning / 
Pieaugušo mācīšanās  

 
Olga Glonina 

The presentation demonstrates a 
range of approaches to adults’ 

learning, tools & methods, David 
Kolb’s Experiential Learning Cycle 

in practice as well as role of the 
experience and the experimentation 

/ Prezentācija parāda dažādas 
pieejas, instrumentus un metodes 
pieaugušo mācībās, , David Kolb 

pieredzes izglītības cikls praksē, kā 
arī pieredzes un eksperimentu lomu 

10.00 – 10.20 Advantages of e-learning /  
E-mācīšanās priekšrocības  

 
Anastasija Aleksejeva 

The presentation stresses the 
advantages of e-learning such as a 
possibility to combine family and 

work responsibilities with learning, 
learning any time and place, etc /  

Prezentācija uzsver priekšrocības e-
mācīšanās, piemēram, iespēja 

apvienot ģimenes un darba 
pienākumus ar mācībām, mācīšanās 

jebkurā laikā un vietā, utt 
10.20 – 10.40 Open Education Resources /  

Atvērti izglītības resursi 
 

Maksims Gukevics 

The presentation discusses how to 
use and create Open Education 

Resources /  
Prezentācija apspriež to, kā 

izmantot un radīt atvērtus izglītības 
resursus 
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10.40 – 11.00 E-learning management  
 

Mihails Zascerinskis 

The presentation reveals e-learning 
in European countries, its 

commercial perspective, Learning 
Battle Cards as a new concept for 

managing learning process /  
Prezentācija atklāj e-mācības 
Eiropas valstīs, tās komerciālo 

perspektīvu, mācību kaujas kartes 
kā jaunu koncepciju, lai pārvaldītu 

mācību procesu  
11.00 – 11.20 Competence Based Approach to  

Evaluation of E-Learning /  
Kompetences pieeja e-mācīšanās novērtējumā 

Dr. Jelena Zascerinska 

The presentation considers 
evaluation of e-learning within 
competence based paradigm. /  

Prezentācijā izklasts e-mācīšanās 
novērtējums kompetenču 

paradigmas ietvaros. 
11.20 – 11.40 Evaluation Methodology, Methods, Tools and 

Techniques / 
Novērtējuma metodoloģija, metodes, instrumenti un 

paņēmieni 
 

Mihails Zascerinskis 

The presentation illustrates 
evaluation with its methodology, 
methods, tools and techniques. /  

Prezentācija ilustrē vērtējumu ar tās 
metodoloģiju, metodes, rīkiem un 

paņēmieniem. 
11.40 – 12.00 Learners with special needs 

 
Dr. Jelena Zascerinska 

The presentation outlines how to 
prepare the distance learning 

materials, adjust them to learners 
with special needs and demonstrates 

some practical examples /  
Prezentācija iezīmē, kā sagatavot 

tālmācības materiālus, pielāgot tos 
izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām, ka arī parāda dažus 
praktiskus piemērus 

12.00 Questions and Answers Session /  
Jautājumi & atbildes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


