
 

 
 

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo 
vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, 
Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. 

 
 

 
 

 

Instrukcijas plaša mēroga 

pilotprojekta dalībniekiem  

 

 
 
 

 

 
 
 

DMG, 2018 

 
 



 

 
 

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo 
vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota tajā ietvertā informācija, 
Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību. 

 
 

  

Tiešsaistes platformas un digitālās kompetences novērtēšanas rīka testēšana  

 

 

 

PATHWAYSORMEPLOY  

Projekts nr. 2016-1-ES01-KA204-024983 

 

Plaša mēroga P4E tiešsaistes platformas  

gala lietotāju pilotprojekts  

 
Ievads 

Šī dokumenta mērķis ir iepazīstināt jūs ar tiešsaistes platformas galvenajiem darbības 

principiem un funkcijām, sniegt informāciju par definētajiem kompetenču profiliem, 

paskaidrot, kā tiks vērtētas jūsu digitālās kompetences un kā izsniegti sertifikāti, 

atbilstoši jūsu prasmēm.   

 

Tiešsaistes platforma un tehniskie jautājumi 

Tiešsaistes platforma ir izveidota projekta PATHWAYS FOR EMPLOY (turpmāk - P4E) 

ietvaros un to atbalsta Eiropas Savienības Erasmus+ ietvarprogramma. Tiešsaistes 

platforma ir pieejama šeit: http://www.pathwaysforemploy.eu 

 

Digitālās kompetences novērtēšanas rīks ir izstrādāts diviem profiliem:  

P4E tiešsaistes platformas galvenās funkcijas: 

- reģistrēšanās un digitālā profila izveide;  

- divu karjeras attīstības virzienu – “Uzņēmēja” un “Virtuālā biroja darbinieka” 

kompetenču profili, balstoties un DIGCOMP 2.1 ietvaru; 

- katra profila digitālās kompetences novērtēšanas moduļi piecām jomām:  

1. Informācija un digitālās prasmes 

Uzņēmējs
Virtuālā biroja darbinieks

http://www.pathwaysforemploy.eu/
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2. Komunikācija un sadarbība 

3. Digitālā satura radīšana 

4. Drošība 

5. Problēmu risināšana 

- digitālais profils, kurā automatizēti tiek atjaunota informācija par iegūtajiem 

testu rezultātiem; 

- katra kompetenču profila novērtējums; 

- atvērtā žetona piešķiršana, atbilstoši kompetenču profilam.  

 

Digitālās kompetences novērtēšanas moduļi – svarīga informācija  

Galvenās lietas, kam būtu jāpievērš uzmanība:  

- Testi izstrādāti atsevišķi katram kompetenču profilam un katrai no piecām 

jomām. Testu jautājumi ir pielāgoti prasmēm, kas nepieciešamas konkrētajā 

profilā un jomā. Piemēram, ja kāda no digitālajām kompetencēm izvēlētajā 

profilā un jomā nav nepieciešama, jautājumi šo zināšanu pārbaudei testā 

netiks iekļauti.   

- Katrā no jomām tiks vērtēti trīs digitālās kompetences elementi: zināšanas, 

prasmes un attieksme.  

- Digitālās kompetences novērtēšanai katrā testā tiks iekļauti šādi elementi:  

o 3 zināšanu novērtēšanas uzdevumi: pamatprasmes (1 punkts), vidējais 

līmenis (2 punkti) un padziļinātas zināšanas (3 punkti)  

o 1 prasmju novērtēšanas uzdevums (5 punkti)  

o 1 attieksmes novērtēšanas uzdevums (netiek skaitīts pie kopējā 

punktu skaita. Šī informācija tiks izmantota, lai salīdzinātu lietotāju 

pašvērtējumu ar patieso prasmju līmeni). 

- Zināšanu līmeņa novērtēšanai ir noteikti šādi punktu intervāli:  

o Sākotnējais: 0 punkti 

o Pamatprasmes: [1-3] punkti 

o Vidējais līmenis: [4-6] punkti 

o Padziļinātas zināšanas: [7-11] punkti 

- Katras digitālās kompetences līmenis tiks vērtēts atbilstoši attēlā parādītajam. 

Kompetences līmenis zem 9% atzīmes tiek vērtēts, kā SĀKOTNĒJS.  
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- Ja jūs nospiedīsiet pogu  , tas tiks aizvērts un jums nebūs iespējas 

vēlāk turpināt. Konkrētais tests būs jāsāk no sākuma.   

- Pēc testa veikšanas, lietotāja digitālajā profilā tiks atjaunota informācija ar 

iegūtajiem rezultātiem, kā arī saņemsiet tos savā e-pastā. Ja lietotājs 

konkrētajā jomā būs sasniedzis noteiktu zināšanu līmeni, tad automātiski tiks 

piešķirts atvērtais žetons (Open Badge), kā arī izsūtīts e-pasta ziņojums ar 

instrukciju, kā šo atvērto žetonu saņemt.  Izvēlētā profila atvērtais žetons tiks 

(Uzņēmēja vai Virtuālā biroja darbinieka) tiks piešķirts tad, ja noteiktais 

zināšanu līmenis būs sasniegts visās jomās.   

o Atvērtais žetons ir izstrādāts izmantojot Badgr platformu, un 

izsniegšanas process ir integrēts mācību platformā.   

- Jums jebkurā brīdī ir iespēja aplūkot savu digitālo profilu un redzēt visu veikto 

testu rezultātus, lai pārliecinātos, ka esat sasnieguši atbilstošu līmeni vai 

nepieciešams savas zināšanas uzlabot.  

- Jums būs iespēja pildīt dažādus testus, cik reizes vien nepieciešams. Digitālais 

profils tiks atjaunināts atbilstoši testos iegūtajiem rezultātiem. Turklāt, būs 

iespējams arī lejupielādēt digitālo sertifikātu, kas balstīts uz digitālo 

kompetenču ietvaru “DigComp 2.1”, kuru pēc tam varēsiet augšupielādēt 

savā Europass CV. 
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Soļi P4E tiešsaistes platformas testēšanai 

Lūdzu, sekojiet minētajiem soļiem, lai novērtētu tiešsaistes platformas 

funkcionalitāti:  

- Pirms testa uzsākšanas, iesakām noskatīties šo 2 minūšu garo video ar dažiem 

paskaidrojumiem.  

- Reģistrējieties platformā (http://pathwaysforemploy.eu). 

 

- Pieslēdzieties platformai, pārbaudiet savu digitālo profilu un abu kompetenču 

profilus.  

https://youtu.be/rsyYul7IKw8
http://pathwaysforemploy.eu/
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- Novērtējiet savu digitālo kompetenci, izvēloties sev interesējošo karjeras 

attīstības virzienu (“Uzņēmējs” un “Virtuālā biroja darbinieks”).   

 

- Lai sāktu testu, izvēlieties sadaļu – Novērtējiet savu digitālo kompetenci  un 

spiediet pogu: Aiziet!  
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- Izvēlaties sev vēlamo kompetences novērtēšanas moduli, valodu un sāciet 

testu.  

 

- Izpildiet vienu vai vairākus testus, pēc tam pārbaudiet savu digitālo profilu un 

iegūtos testa rezultātus atjaunotajā kompetenču profilā. Jums ir iespēja 

atkārtot testu, cik reizes vien vēlaties.  

- Testi sastāv no teorētiskiem jautājumiem, interaktīvām simulācijām un 

praktiskiem uzdevumiem. Uzmanīgi izlasiet jautājumus un dotos padomus, lai 
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labi izprastu uzdevumu un izvēlētos pareizo atbildi. Interaktīvajos jautājumos 

veiciet nepieciešamās darbības interaktīvās simulācijas laukumā. 

- Testa logā būs redzamas vairākas sadaļas:  

Kreisajā pusē – progresa panelis, kurā tiks parādīta DIGICOMP joma un 

vērtējums katrai kompetencei, kuru jūs šobrīd novērtējat. Augšpusē redzēsiet 

izvēlēto valodu un pogu  . Centrālajā daļā un labajā pusē redzēsiet 

uzdevuma zonu, kur augšpusē tiks aprakstīta situācija, tad jautājums un 

piedāvātie atbilžu varianti. Interaktīvo jautājumu gadījumā var tik attēlots 

lauciņš, kurā jāieraksta konkrēta atbilde vai jāveic jautājumā minētās 

darbības. 

 

- Ja esat veicis testu vienā vai visās izvēlētajā profilā pieejamās kompetenču 

jomās, jums tiks piešķirts un uz e-pastu nosūtīts atvērtais žetons kopā ar 

instrukciju par tā saņemšanu (atvērtā žetona piešķiršanas process ir veidots 

tā, lai katru rītu tiktu atjaunināti iepriekšējās dienas rezultāti). Jūs varat 

lejupielādēt iegūto žetonu un vēlāk to pievienot savam Europass CV, vai 

dalīties ar to sociālajos tīklos.  
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- Noslēgumā izpildiet dalībnieka aptauju. 

 

 

Liels paldies par piedalīšanos! 

 


