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Kas ir mikroapmācības?



49% aptaujāto atzina, ka tiem 
nav laika mācīties darba laikā.

94% aptaujāto atzina, ka tie 
redz profesionālos 
ieguvumus no regulārām 
mācībām. 



Mikroapmācības ir mācīšanās pieeja, kas ietver nelielu informācijas vai 
apmācības fragmentu sniegšanu, parasti īsu videoklipu, viktorīnu vai cita 
interaktīva satura veidā.

Presenter Notes
Presentation Notes
Kiberdrošības aktualitātes, piemēram, ievainojamības vai pikšķerēšanas gadījumi, ar ko jāiepazīstina darbinieki, ir ļoti mainīgi, tāpēc mikroapmācības gūst strauju popularitāti tieši kiberdrošības zināšanu stiprināšanai. First, let's define what we mean by microlearning. Microlearning is a learning approach that involves delivering small, bite-sized pieces of information or training, typically in the form of short videos, quizzes, or other interactive content. It is focused on specific topics, and is designed to be easily absorbed and quickly applied.



Mikroapmācības
vs

klasiskās apmācību 
metodes



Mikroapmācības Tradicionālās apmācības

Ilgums Īsas, mērķtiecīgas sesijas Ilgākas sesijas vai kursi

Piegāde Tiešsaistē vai, izmantojot lietotnes Klātienē vai tiešsaistē

Izpilde Ikdienā Konkrētos laikos un vietās

Pielāgošana Individuālām vajadzībām Noteiktu mācību plāns vai programma

Iesaiste Interaktīvi Pakārtots plānam

Efektivitāte Zināšanu nostiprināšana, atkārtojot Atsevišķi jāplāno zināšanu uzturēšana

Pieejamība Esošajos komunikācijas kanālos Visbiežāk jauni risinājumi

Presenter Notes
Presentation Notes
Now, let's compare microlearning to traditional learning methods. Traditional learning methods, such as lectures, manuals, or workshops, are often long, boring, and difficult to retain. They can be difficult to fit into a busy schedule, and they may not always be engaging or effective.In contrast, microlearning is flexible, convenient, and engaging. Because it is focused on small, specific topics, it allows learners to quickly absorb and apply new knowledge, without overwhelming them with large amounts of information. It can be accessed on-demand, on any device, and at the learner's own pace, making it easy to integrate into a busy schedule. And because it often involves interactive and multimedia content, it can be more engaging and effective than traditional methods.



94% aptaujāto dod priekšroku mikroapmācībām, jo tās ir vienkāršāk 
ietvert regulārajā darba ikdienā.*

* Journal of Applied Psychology



Mikroapmācības praksē



1. Satura definēšana
Definējiet Jūsu organizācijai 
svarīgākos kiberdrošības konceptus.

Piemēram, paroļu drošība, 
pikšķerēšana vai ļaunprātīgas 
programmatūras atpazīšana.



2. Satura sadalīšana
Sadaliet saturu apgūšanai ikdienā, lai 
tas viegli iederētos pat aizņemtā 
darba grafikā.

Piemēram, īsi video vai MS Forms
viktorīnas.



3. Satura izplatīšana
Izplatiet sadalīto saturu 
mērķa darbiniekiem vairākas 
reizes nedēļā tiem ierastā 
laikā.

Piemēram, MS Teams vai 
Slack ziņa, e-pasts.



4. Darbinieku iesaistīšana
Motivējiet darbiniekus iesaistīties, 
novērtējot viņu vēlmi gūt jaunas 
zināšanas.  

Piemēram, ikmēneša apbalvošana 
vai spēļošanas izmantošana.



5. Rezultātu analīze
Analizējiet rezultātus, lai identificētu 
zināšanu tendences un iespējamos 
apdraudējumus.

Piemēram, MS Forms viktorīnu 
rezultāti.



6. Apmācību personalizēšana
Balstoties uz iesaistes rādītājiem, 
zināšanu tendencēm un 
iespējamajiem apdraudējumiem, 
veiciet personalizētu darbinieku 
apmācību.

Piemēram, individuāli pielāgotas 
mikroapmācības vai kursi.



Mikroapmācību ieguvumi



1. Augsta darbinieku iesaistīšanās
2. Ērta pieejamība
3. Labāka zināšanu uztveršana
4. Plašas rezultātu analītikas iespējas
5. Personalizēta un pielāgota mācīšanās

Presenter Notes
Presentation Notes
First, microlearning can improve engagement and retention. Because it is focused, interactive, and bite-sized, it can help to keep learners focused and motivated, and can support their continuous learning and development.Second, microlearning can increase accessibility and convenience. Because it can be accessed on-demand, on any device, and at the learner's own pace, it can make learning and development more accessible and convenient for learners, and can support their continuous growth and development.Third, microlearning can support personalized and customized learning. By allowing learners to select the topics and content that are most relevant and interesting to them, microlearning can support personalized and customized learning experiences, and can help learners to learn at their own pace and in their own way.



95% kiberdrošības
apdraudējumu izraisa cilvēka 
kļūda.

- World Economic Forum

Līdz 2027. gadam 
kibernoziegumu izmaksas visā 
pasaulē sasniegs 23,84 
triljonus ASV dolāru gadā 
(8,44 šogad).

- Statista’s Cybersecurity Outlook
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