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1 Ievads 

Šī lietotāju rokasgrāmata ir paredzēta studentiem, tā nodrošina īsu navigāciju, izmantojot 

DCDS tiešsaistes vidi — DCDE, un apraksta darbības, kas studentam jāveic, lai veiksmīgi 

pieteiktos tiešsaistes platformā un izmantotu to. Turklāt students iepazīs platformas moduļu 

struktūru, mijiedarbību un pamatfunkcijas. 
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2 Kā sākt? 

Pirms jebkura mēģinājuma pieslēgties DCDS tiešsaistes videi - DCDE, pasniedzējiem jābūt 
reģistrētiem DCDS tiešsaistes platformā un jāsaņem savu pieteikšanās informāciju no vietējā 
apmācību sniedzēja (Grieķijā, Itālijā, Latvijā, Rumānijā un Spānijā)1. 

Lai piekļūtu DCDE, pasniedzējiem ir jāizmanto šī saite: http://digitalcompetences.eu 

Parādās DCDE ievadlapa (1. attēls). 

 
Attēls 1 – DCDS tiešsaistes vides ievadlapa 

Šajā lapā ir informācija par DCDS projektu, DCDM (metodoloģiju) un DCDE (tiešsaistes vidi), 
kā arī 3 šādas pogas: 

                                                
1Vietējo apmācību sniedzēju kontaktu datus var atrast šeit: http://www.dcds-project.eu/partners/. 
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Saite uz DCDS tīmekļa vietni Saite uz DigComp 2.1 digitālo 
kompetenču struktūru Pieteikšanās DCDE 

 

Lai pieteiktos DCDE: 

1. Ievadlapas augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas Pieteikties (2. attēls). Atkarībā no 
Web pārlūkprogrammas valodas iestatījumiem, šī poga tiek parādīta jau iestatītajā valodā. 

2. Ievadiet saņemtos reģistrācijas datus (2. attēls). Ja esat aizmirsis savu lietotājvārdu vai 
paroli, noklikšķiniet uz attiecīgās saites un izpildiet norādījumus. 

 

 
Attēls 2 – Pieteikšanās poga DCDE lapā 

 
Attēls 3 – Pieteikšanās lapa 

Lai atteiktos: 

1. Noklikšķiniet uz augšējās labās pogas ar savu lietotājvārdu; 
2. Parādītajā augšējā izvēlnes joslā noklikšķiniet uz Atteikties. 

vai 

1. Ritiniet lapu uz leju; 
2. Lapas apakšējā daļā, blakus lietotājvārdam, noklikšķiniet uz Atteikties. 
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3 DCDE informācijas panelis 

Pēc pieteikšanās lietotājs redz DCDE informācijas paneli, kas ir DCDE galvenā lapa. 
Pieslēdzoties, virspusē parādās virtuālās tūres uznirstošais logs. Šī funkcionalitāte palīdz 
lietotājam viegli un ātri iepazīties ar platformu (4. attēls). Lietotājs var doties tūrē uz 
informācijas paneļa galvenajām DCDE funkcijām, pārvietoties uz priekšu (Nākamais) vai 
atpakaļ (Iepriekšējais) vai pat nomest šo funkcionalitāti (Pabeigt tūri). Viņš/viņa jebkurā laikā 
var to atsaukt atpakaļ caur attiecīgo pogu lapas beigās (5. attēls). 

 

Attēls 4 – DCDE virtuālā tūre 

 

 

Attēls 5 – DCDE virtuālās tūres aktivizēšana 

Pēc “Pabeigt tūri” nospiešanas students var redzēt informācijas paneli, kas ir DCDE galvenā 
lapa (6. attēls). 



 
 

7 
 

 

Attēls 6 – DCDE informācijas panelis 

Informācijas panelis ietver galveno funkcionalitātes izvēlni, nesen izmantotās apmācības 
aktivitātes un resursus, kā arī nesen izmantotos moduļus. Izmantojot tos, lietotājs var tieši 
piekļūt resursiem/darbībām/moduļiem. Turklāt informācijas panelī ir iekļauts Apmācības ceļu 
saraksts, kā arī progresa raksturlīkne (Līmenis), kas lietotājiem piešķir pieredzes punktus, 
kad viņi veic konkrētas darbības (varat lasīt vairāk 5.2. sadaļā). Punktu skaits tiek attēlots arī 
ar (piepildītām) zvaigznēm, kad viņš/viņa attīstās. 

Galvenā funkcionalitātes izvēlne, kas kalpo arī kā navigācijas rīks, nodrošina piekļuvi 
pamatfunkcijām klikšķināmo pogu veidā. Šī izvēlne ir dinamiska un atkarībā no izvēlētās 
opcijas var attēloties vēl papildu pogas. 

Ievērojiet, ka ne visas šīs funkcijas ir pieejamas apmācāmajiem. Šīs rokasgrāmatas 5. 
nodaļā ir sniegts izglītojamā skats un sīki aprakstītas funkcijas, kas ir pieejamas 
izglītojamajiem. Īss pasniedzēju galveno funkcionalitātes pogu apraksts; katra no tām sīkāk 
izklāstīta 4. nodaļā. 

3.1 Galvenās funkcionalitātes pogas 
Seko īss galveno funkcionalitātes pogu apraksts izglītojamajiem; katra no tām ir sīkāk 
izklāstīta 4. nodaļā. 

 

Profils: studenti var rediģēt vai atjaunināt savu profilu, mainīt paroli 
un apskatīt mācību moduļus. 
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Žetoni: studenti var redzēt tiešsaistes žetonu savākšanu, ko viņi 
ieguvuši, īstenojot mācību ceļus, kuros viņi ir iesaistīti. Žetoni kalpo 
kā iegūto digitālo prasmju validācija. 

 

Pašnovērtējums: aktivizē pašnovērtējuma rīku un atver 
pašnovērtējuma testu apkopojumu 21 dažādām ar DigComp2 .1 
saistītām digitālajām prasmēm. 
Studentiem ir jāveic visi testi, lai rīks varētu noteikt viņu statusu 
šajās digitālajās prasmēs un atgriezties pie ieteikuma rīka, lai 
ieteiktu konkrētus mācību ceļus izglītojamajam. Studentiem ir 
atļauts tikai viens mēģinājums uz vienu pārbaudījumu. 

 

Mācību ceļi: Studenti var skatīt un piekļūt mācību ceļiem un 
attiecīgajiem moduļiem katrā ceļā. 

 

Atvērtie izglītības resursi. Pasniedzēji var piekļūt AIRs DCDE 
repozitorijam, lai augšupielādētu papildu mācību materiālus jau 
pieejamajos mācību materiālos. 

 

Spēlē: studenti var apskatīt un spēlēt DCDS Mācību spēli. 

 

Informācijas panelis: jebkurā navigācijas posmā studenti vienmēr 
var atgriezties informācijas panelī, noklikšķinot uz šīs pogas. 

Šeit var atrast īsu DCDE rīku un pakalpojumu aprakstu; katrs no tiem ir sīkāk aprakstīts 
turpmākajās nodaļās. 

• Pašnovērtējums: Pašnovērtējuma testa mērķis ir identificēt izglītojamo digitālās 
kompetences nepilnības, kas tiks novērstas, izmantojot DCDE jauktās mācības. Šis rīks 
netiek izmantots, lai aprakstītu izglītojamo vispārējo digitālo kompetenci. 

• Mācību ceļi: studenti var piekļūt DCDE mācību ceļiem, kas viņiem ir jāievēro atbilstoši 
identificētajām digitālajām kompetences nepilnībām. 

• Spēlēt motivējošas spēles: DCDE ietver motivējošu mācību spēli, kas atrodama 
galvenajā funkcionalitātes izvēlnē zem pogas “Play”. Bez tam, studenti gūst pieredzi, 
mācoties ar DCDE palīdzību. 

• Žetoni: žetoni, ko katrs izglītojamais ir savācis, paveicot Mācību ceļus, kuros tie ir 
iedalīti. Kopumā izglītojamais saņem un var koplietot žetonus, kas saistīti ar a) Mācību 
ceļiem, b) ar Mācību ceļu moduļiem, c) ar digitālajām kompetencēm, ko tas ir izstrādājis, 
pēc tam, kad ir sekmīgi pabeigts attiecīgais mācību darbs. 



 
 

9 
 

3.2 Spēļu elementi un “Līmenis” 

Šī sānjosla piedāvā grafisku skatījumu uz pašreizējo 
studenta gūto pieredzes punktu skaitu (xp) digitālajās 
prasmēs. 

DCDE ir 10 pieredzes līmeņi, kas svārstās no 1 (bez 
pieredzes) līdz 10 (DCDS Expert 2). Izglītojamie iegūst 
xp, piedaloties DCDE aktivitātēs. 

Noklikšķiniet uz Informācija, lai redzētu 10 pieredzes 
līmeņus. 

 

 

Izglītojamie var paslēpt/rādīt sānjoslas 
noklikšķinot uz attiecīgās pogas informācijas 
paneļa ekrāna kreisajā pusē. 

3.3 Bloks - “Mācību ceļš” 

 
Attēls 7 – Bloks “Mācību ceļš” 

Šis bloks piedāvā tiešu piekļuvi mācību 
ceļiem (visās DCDS valodās), kā arī, 
kuros students ir iesaistīts (7. attēls). 

Studentiem ir jāpabeidz visi 
pašnovērtēšanas rīka testi, lai saņemtu 
ieteikumus par piemērotiem mācību 
ceļiem. 
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Attēls 8 – Bloks “Mācību ceļš” 

 

Pēc tam pasniedzēji iesaistīs 
izglītojamos piemērotos mācību ceļos, 
pamatojoties uz ieteikuma rīka 
instrumenta rezultātiem (pieejams tikai 
pasniedzējiem), izglītojamo reģistrēto 
profilu un viņu klātienē rīkotajām 
diskusijām. 

Pēc reģistrācijas blokā tiek parādīti visi 
mācību ceļi un moduļi, uz kuriem 
izglītojamais ir reģistrējies (8. attēls). 

Moduļa klikšķināmais nosaukums ved 
izglītojamos uz moduļa vidi un moduļa 
mācību materiālu. 
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4 DCDE galvenās funkcijas 

Šajā sadaļā ir redzams to rīku un pakalpojumu saraksts, kurus izglītojamais redz, ienākot 
DCDE. 

4.1 Galvenā funkcionalitātes izvēlne 
 

 
 
Studentu skatā ir pogas, kas ļauj viegli un ātri piekļūt dažādām funkcijām. Šī izvēlne ir 
dinamiska un mainās. Turpmākajās sadaļās ir aprakstīta katra no šīm funkcijām. 

4.2 Profils 
Izglītojamie var piekļūt savam profilam un to rediģēt vai atjaunināt, noklikšķinot uz funkcijas 
Rediģēt profilu (9. attēls). Tiek atvērta sadaļa Labot profilu, kurā studenti var atjaunināt savu 
lietotājvārdu, vārdu/uzvārdu, paroli, e-pasta adresi, avataru un citu informāciju par savām 
interesēm utt. Lauki ar zvaigznīti ir obligāti. 

Izmaiņas tiek saglabātas, noklikšķinot uz pogas “Atjaunināt profilu” šīs sadaļas apakšdaļā. 
Poga “Atcelt” atceļ visas nesaglabātās izmaiņas. 

 

 

 
 

Attēls 9 – Studenta profila sadaļa 
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Ritinot uz leju Profila lapu, studenti var atrast to moduļu sarakstu, uz kuriem tie ir pieteikušies 
(10. attēls). 

 
Attēls 10 – Moduļu saraksts 

4.3 Žetoni 
Lietotāji iegūst moduļa žetonu pēc katra moduļa un (DigComp) kompetences apkopojuma 
testa, ja šī moduļa mācību vienības aptver visus attiecīgās kompetences mācību rezultātus. 
Dažas DigComp kompetences sāk apgūt mācību ceļā “Digitālās pamatprasmes”, un pēc tam 
tās tiek papildinātas citu mācību ceļu moduļos; šajā gadījumā kompetences žetoni tiek izdoti, 
kad visi iesaistītie moduļi ir pabeigti. Turklāt, pabeidzot visus šos mācību ceļu moduļus, 
izglītojamie saņem arī mācību ceļa žetonus. 

Izglītojamie var meklēt visus žetonus, ko viņi nopelnījuši DCDE, aizpildot atslēgvārdus 
attiecīgajā laukā (11. attēls). Izglītojamie var lejupielādēt visus savus žetonus vai katru 
žetonu atsevišķi un saglabāt tos savā datorā.  

 
Attēls 11 – Žetoni 
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Līdz ar to jūs varat apskatīt visas 21 kompetences zīmes, kuru nosaukumi atbilst DigComp 
2.1 kompetenču nosaukumiem: 

Kompetence Žetons 

Datu, informācijas un digitālā satura pārlūkošana, meklēšana un 
filtrēšana 

 

Datu, informācijas un digitālā satura novērtēšana 

 

Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldīšana 

 

Komunikācija, izmantojot digitālās tehnoloģijas 

 

Dalīšanās, izmantojot digitālās tehnoloģijas 

 

Pilsoniskā aktivitāte, izmantojot digitālās tehnoloģijas 

 

Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas 

 

Interneta ētika 
 

Digitālās identitātes pārvaldība 

 

Digitālā satura izstrāde 
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Digitālā satura integrēšana un atkārtota izstrāde 

 

Autortiesības un licences 

 

Programmēšana 

 

Aizsargierīces 

 

Personas datu un privātuma aizsardzība 

 

Veselības un labklājības aizsardzība 
 

Vides aizsardzība 

 

Tehnisku problēmu risināšana 

 

Vajadzību un tehnoloģisko risinājumu noteikšana 
 

Digitālo tehnoloģiju radoša izmantošana 

 

Digitālo kompetenču plaisas noteikšana 

 
Attēls 12 – DCDE kompetenču žetoni 
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Zemāk ir 4 mācību ceļa žetoni. 

Mācību ceļi Žetons 

Digitālās pamatprasmes 

 

Komunikācija un sociālie mediji 

 

Digitālā satura radīšana 

 

IKT izpēte 

 
Attēls 13 – Mācību ceļa apzīmējumi 

 
Zemāk ir moduļa žetoni (kopā 19), kas segmentētas pa apmācības ceļiem. 

Mācību ceļš “Digitālās pamatprasmes” Žetons 

Failu un mapju pārvaldība 

 

Ierīču, datu, veselības un labklājības aizsardzība 
 

Droša interneta pārlūkošana un informācijas meklēšana 
 

E-pasta konta izveidošana, pareiza un droša tā izmantošana 
 



 
 

16 
 

Publiskie un privātie tiešsaistes pakalpojumi 
 

IKT izmantošana ikdienā 
 

Digitālā pašapziņa un mācīšanās 

 
Attēls 14 – Mācību ceļa “Digitālās pamatprasmes” žetoni 

Mācību ceļš “Komunikācija un sociālie mediji” Žetons 

Digitālās tehnoloģijas saziņai 

 

Sociālie tīkli 

 
Attēls 15 – Mācību ceļa “Komunikācija un sociālie mediji” žetoni 

Mācību ceļš “Digitālā satura radīšana” Žetons 

Tekstapstrādes dokumenti 

 

Izklājlapas 

 

Prezentācijas 

 



 
 

17 
 

Foto un video 

 

Autortiesības un licences 

 
Attēls 16 — Mācību ceļa “Digitālā satura radīšana” žetoni 

Mācību ceļš “IKT izpēte” Žetons 

Programmēšana 

 

Vide 

 

Tehniskas problēmas 

 

IKT rīki 

 
Attēls 17 – Mācību ceļa “IKT izpēte” žetoni 

Katram žetonam līdzi ir: 

• Nosaukums 

• Apraksts 

• Saistītie mācību rezultāti 

• Informācija par emitentu 

• Piešķiršanas kritēriji 
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4.4 Pašnovērtēšanas rīks 
Pašnovērtēšanas rīks ir galvenais līdzeklis, ko studenti izmanto, lai pats novērtētu savas 
digitālās prasmes. Pasniedzēji var apskatīt pašnovērtējuma rīku un izpētīt tā funkcionalitāti 
(18. attēls). 

 

Attēls 18 – Pašnovērtējums – kompetences 

Pašnovērtēšanas rīks ir izveidots, lai noteiktu mācību kandidātu sākotnējās digitālās 
kompetences nepilnības, kas tiks apgūtas ar jaukto mācību piedāvājumu, nevis lai aprakstītu 
viņu vispārējo digitālo kompetenci2. Tas ir strukturēts 21 moduļos, kas atbilst 21 DigComp 
2.1 kompetencei. Katrai kompetencei izmantotās ikonas ir identiskas žetoniem, kad tās 
“iekaro” apmācībās. 

Izglītojamais var apmeklēt katru kompetenci un iziet pašnovērtējuma (SA) testu un zināšanu 
un spēju (KA) testu. Ar SA-testa palīdzību izglītojamajiem tiek lūgts deklarēt savu 
kompetenci. KA testu izmanto, lai pārbaudītu izglītojamo faktiskās konceptuālās vai 
operatīvās zināšanas par attiecīgās kompetences pamatizglītības rezultātu apakškopu. 

Izglītojamajiem ir atļauts tikai viens mēģinājums atbildēt gan uz SA testu, gan uz KA testu. 

Sadaļa pašnovērtējuma rīks piedāvā 21 ikonu, no kuras katra attiecas uz vienu DigComp 2.1 
kompetenci. Izglītojamajiem ir jāsāk savs pašnovērtējums (18. attēls), klikšķinot uz kādas no 
kompetencēm (ikonas). 

Zem pabeigšanas joslas izglītojamais var redzēt filtru komplektu; šie filtri tiek izmantoti, lai 
parādītu kompetenci katrā no piecām DigComp 2.1 jomām. 

• Informācijas un datu lietotprasme 

• Saziņa un sadarbība 

                                                
2Katra moduļa beigās mācību laikā tiek veikts atbilstošs izglītojamo digitālās kompetences 
novērtējums. 
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• Digitālā satura izveide 

• Drošība 

• Problēmu risināšana 

Pastāv arī opcija “Veiksmīgi pabeigts”, ar kuras palīdzību lietotājs var redzēt tikai tās 
kompetences, kuras viņš vai viņa ir uzņēmis un pabeigusi sekmīgi. 
Pabeigšanas joslā lietotājs var vizuāli skatīt savus rezultātus SA-testā un KA-tests. Attiecībā 
uz SA-testu, zaļā krāsa ar ķeksi nozīmē, ka respondents ir izturējis pašnovērtējuma testu 
konkrētā kompetencē, t. i., ir deklarējis vismaz vienu “man ir pietiekamas prasmes, lai 
darbotos pašam” vai “man ir dažas prasmes, bet nav pietiekamas, lai pats darbotos”. 
Sarkanā krāsa ar krustiņu nozīmē, ka students ir kļūdījies, t. i., visos pārbaudījumos, kuros 
students ir paziņojis: “Man nav nekādu prasmju” vai “Manas prasmes ir ļoti sliktas”. Attiecībā 
uz KA testu zaļā krāsā ar ķeksi nozīmē, ka respondents ir izturējis zināšanu un spēju testu, 
lai iegūtu konkrētas kompetences, bet sarkanā krāsa nozīmē, ka tas neizdevās. 
Lapas galvenajā izvēlnē atlasot “Progress”, lietotājs var redzēt savus sasniegumus un to ir 
iespējams lejupielādēt izklājlapas formātā (UTF-8.csv) vai ar Excel saderīgā formātā (. csv). 
Rīks piedāvā iespēju filtrēt izglītojamos, pamatojoties uz viņu vārda/uzvārda pirmo burtu (19. 
attēls). 

 

Attēls 19 – Pašnovērtējuma ziņojums 

Izmantojot sānjoslu, izglītojamais var piekļūt šādām funkcijām: 

• Mani kursi: šeit izglītojamais var atrast informāciju, kas saistīta ar paveikto, un 

moduļus, kurus viņš vai viņa ir iesaistījis (un tiešu piekļuvi tiem). 

• Mani kursià pašnovērtējuma rīks à žetoni: žetoni, ko līdz šim ir ieguvis lietotājs. 

• Mani kursià pašnovērtēšanas rīks: SA un KA saraksts katrai kompetencei 
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4.4.1 Pašnovērtējuma sākšana 

Noklikšķinot uz jebkuras ikonas (kompetences), atveras statusa uznirstošais logs (20. attēls). 

 
Attēls 20 – Pašnovērtējums – statusa uznirstošais logs 

Informācija, kas šajā logā tiek parādīta dažādos apgabalos (skaitļos), ir izskaidrota šajā 
tabulā: 

1. apgabals 2. apgabals 3. apgabals 4. apgabals 

Kompetences 
nosaukums 

Saite uz 
 SA testu 

 

Saite uz 
 Ivars testu 

 

Norises rādītājs 

 Nav pabeigts 

 
Pabeigta - 
sasniegtā pasīvā 
pakāpe 

 
Pabeigts - nav 
sasniegts pasīvais 
rangs 

 

Tāpēc izglītojamie var iziet caur SA testiem un KA testu, klikšķinot uz ikonām sadaļā 
Pašnovērtējums. 

Tomēr ir vēl viena iespēja, kā pārvietoties pašnovērtējuma darbībā, un tā ir pabeigšanas 
norises josla. 

Indikatīvs pašnovērtējuma (SA) tests ir parādīts nākamajā ekrānuzņēmumā (21. attēls). 

1 

2 
3 

4 



 
 

21 
 

 

Attēls 21 – Indikatīvi pašnovērtējuma (SA) jautājumi 

4.4.2 Pašnovērtējuma progresa josla 

Sadaļā Pašnovērtējums ir interaktīvās pabeigšanas norises josla (22. attēls). Lietotāji var 
novietot peles kursoru virs katra taisnstūra un redzēt SA testa vai KA testa nosaukumu un 
atbilstošo pabeigtības statusu: Nav pabeigts vai Pabeigts – sasniegtais līmenis (ar KA 
jautājumiem). 

 

Attēls 22 – Pašnovērtējums progresa josla 

Noklikšķinot uz katra kvadrātiņa, lietotāji saņem šādu informāciju: 



 
 

22 
 

Sa tests vai KA tests ir 
pabeigts. Tas nozīmē, ka 
izglītojamais ir attiecīgi pierādījis 
savas prasmes vai zināšanas. 

Saņemtās atsauksmes apsveic 
izglītojamo un iesaka turpināt 
darbu pie cita temata vai cita 
jautājumu kopuma. 

Noklikšķiniet uz pogas “Back to 
Self Assessment” (Atpakaļ uz 
pašnovērtējumu), lai atgrieztos 
pie pašnovērtējuma rīka. 

 

 

SA tests vai KA tests ir 
pabeigts, bet nav sasniegts 
pozitīvs līmenis. Tas nozīmē, ka 
izglītojamais nav attiecīgi 
pierādījis savas prasmes vai 
zināšanas. 

Saņemtās atsauksmes iesaka 
mācīties par konkrētu tēmu. 

Noklikšķiniet uz pogas “Back to 
Self Assessment” (Atpakaļ uz 
pašnovērtējumu), lai atgrieztos 
pie pašnovērtējuma rīka. 
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SA tests vai KA tests vēl nav 
pabeigts. 

Sākas SA vai KA tests. 

Izglītojamajiem ir tikai viens 
mēģinājums pabeigt pārbaudi, 
katram jautājumam izvēloties 
pareizo atbildi. 

Lai skatītu visus testa 
jautājumus, ritiniet lapu uz leju 
vai izmantojiet testa navigāciju. 

Kad pabeidziet, noklikšķiniet uz 
pogas “Pabeigt mēģinājumu...”, 
lai iesniegtu savas atbildes un 
saņemtu atsauksmes un/vai 
ieteikumus. 

 

 

4.4.3 Kritiskie vārdi 

SA un KA testu jautājumos ar sarkano krāsu būs izcelti kritiski vārdi (23. attēls). 

 
Attēls 23 – Kritiskais vārds 

Ja izglītojamie noklikšķina uz kritiskā vārda, uznirstošais dialoglodziņš parāda īsu šī vārda 
skaidrojumu (24. attēls). 
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Attēls 24 – Uznirstošā informācija ar skaidrojumu uz kritiskā vārda 

Kritiskie vārdi ir pieejami mācību procesa laikā, lai palīdzētu izglītojamajam apgūt digitālo 
tehnoloģiju terminoloģiju. 

4.5 Mācību ceļi 
Mācību ceļa struktūras ilustrācija: 

 
Attēls 25 – Mācību ceļa struktūra 

Galvenajam mācību saturam, var piekļūt, noklikšķinot uz pogas “Mācību ceļš”, kas atver 
sadaļu “Mācību ceļi” (26. attēls). Šajā sadaļā tiek parādīts mācību ceļu saraksts angļu valodā 
un visās partneru valodās. 

1. 
modulis 

2. 
modulis 

3. 
modulis 

Mācību 
ceļi 

Mācību 
nodaļas 

Forums 

Summatīvie 
uzdevumi, 
aktivitātes 

Mācību 
saturs 

Tiešsaistes 
mācību 
resursi 

Uzdevumi 
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Attēls 26 – “Mācību ceļi” 

Ir pieejami šādi mācību ceļi: 

• Digitālās pamatprasmes (BĀZE), kas nodrošina pamatzināšanas. Visiem 
izglītojamajiem ir jāizmācās šis mācību ceļš. 

• Komunikācija un sociālie mediji (PIEVIENOJIETIES), kas attiecas uz brīvā laika 
pavadīšanu un sociālo dzīvi. 

• Didigitālā satura raddīšana (IZVEIDOT), kas attiecas uz nodarbinātību. 

• IKT izpēte (IZPĒTĪT), kas attiecas uz zināšanām par informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām. 

4.5.1 Kā piekļūt modulim mācību ceļā 

Ir trīs (3) veidi, kā piekļūt mācību ceļā iekļautajiem moduļiem: 

Pirmais veids, kā piekļūt modulim 

Lietotājs var piekļūt mācību ceļiem, kas noklikšķina uz attiecīgās 
pogas informācijas panelī. Izmantojot šo pogu, izglītojamais var tieši 
piekļūt visiem mācību ceļiem un moduļiem, kas viņam ir pieejami un 
kuriem viņš ir reģistrējies. Mēs atgādinām, ka pasniedzējs nodrošina 
izglītojamo piekļuvi noteiktiem mācību ceļiem. 

2. veids, kā piekļūt modulim 

1. Noklikšķiniet uz “+” simbola mācību ceļa labajā malā. 

 

2. Moduļu saraksts atšķiras. Noklikšķiniet uz moduļa nosaukuma, lai izvēlētos moduļa vidi. 
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3. veids, kā piekļūt modulim 

1. Noklikšķiniet tieši uz mācību ceļa nosaukuma vai nolaižamajā sarakstā izvēloties mācību 
ceļu. 

 

2. Un noklikšķiniet uz pogas “Pievienoties kursam”. 
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4.5.2 Moduļa vide 

Katrs modulis ir unikāls un ietver: 

 

Forums pasniedzēju paziņojumiem, kas 
saistīti ar moduli. Šajā forumā ziņas var izlikt 
tikai pasniedzēji: 
1. Noklikšķiniet uz teksta Paziņojumi 
2. Noklikšķiniet uz pogas “Pievienot jaunu 

tēmu” 
3. Uzrakstiet ziņas tēmu un ziņojumu 
4. Noklikšķiniet uz pogas “Publicēt forumā” 

 

Diskusiju forums, kas veltīts moduļu tēmām. 
Jaunas diskusijas var uzsākt gan 
pasniedzēji, gan izglītojamie: 
1. Noklikšķiniet uz foruma nosaukuma 
2. Noklikšķiniet uz pogas “Pievienot jaunu 

diskusijas tēmu” 
3. Tēmas tēmas un ziņojuma rakstīšana 
4. Noklikšķiniet uz pogas “Publicēt forumā” 

 
 

Atbildēt uz diskusiju tēmu forumā: 
1. Noklikšķiniet uz diskusijas virsraksta 
2. Noklikšķiniet uz teksta Atbildēt 
3. Uzrakstiet atbildes tēmu un ziņojumu 
Noklikšķiniet uz pogas “Publicēt forumā” 

 

Lejupielādējams atbalsta materiāls tikai 
pasniedzējiem. Šis materiāls ir neredzams 
izglītojamajiem. 
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Mācību vienības, no kurām katra attiecas uz 
digitālo vai caurviju kompetenci. 
Apkopojums - darbības (t. i., pārbaudes 
darbi, norīkojumi utt.) visam modulim. 
Vienību un apkopojuma novērtējuma pogas 
ir klikšķināmas un parāda atbilstošo saturu 
apakšā esošajā apgabalā. 

Katrā mācību vienībā ir: 

 

Mācību tēmas satura 
apguves rādītāji. 

 

Tiešsaistes mācību sadaļa, 
kurā ietilpst interaktīva e-
grāmata ar konkrētās 
vienības pamatterminiem. 

 

Mācību uzdevumukopums 
konkrētai vienībai (t. i., 
testi, uzdevumi utt.). 
Vairākums mācību testu 
nodrošina automātisku 
formatīvu atgriezenisko 
saiti. 

 

4.5.3 Kā pārvietoties interaktīvajā e-grāmatā 

Katrā mācību vienībā ir interaktīva e-grāmata tiešsaistes apmācības jomā. Šajā grāmatā 
iekļauti pamatjēdzieni, kas saistīti ar tēmu. Lai pārlūkotu grāmatas saturu: 

1. Noklikšķiniet uz e-grāmatas nosaukuma 

 
2. Pārlūkojiet saturu, noklikšķinot uz navigācijas rīkiem “Tālāk” un “Iepriekšējais” 

 

3. Kad esat pabeidzis, noklikšķiniet uz “Aizvērt grāmatu”, lai atgrieztos vienības saturā 
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4.5.4 Uzdevumi 

Katrā mācību vienībā ir mācību testi un/vai praktiskie uzdevumi, kā parādīts 27. attēlā, 
Izglītojamajiem ir piekļuve testa jautājumiem, kurus viņi var izmēģināt tik reižu, cik vēlas 
(neierobežoti mēģinājumi). Vairākums mācību testu sniedz automātiskas formālas 
atsauksmes pēc tam, kad izglītojamais ir atbildējis. Uzdevumi (gan testi, gan praktiskie 
uzdevumi) tiek izmantoti tikai praktiskiem mērķiem un neietekmē faktisko novērtējumu, kas 
noved pie žetoniem un sertifikācijas. Tas tiek darīts, izmantojot summējošos testus. Līdzīgi 
pašnovērtējuma pārbaudēm, izglītojamie izvēlas pareizās atbildes un noklikšķina uz pogas 
“Pabeigt mēģinājumu...”. 

Praktisko nodarbību gadījumā izglītojamajiem ir jāiesniedz savas atbildes. 

 

Attēls 27 – Mācību vienības nodarbībās 

 

Attiecībā uz praktiskajiem uzdevumiem pēc tam, kad ir izpildīti norādījumos paredzētie 
uzdevumi, izglītojamajiem tiek prasīts aizpildīt “Studenta pašnovērtējumu”, kurā ir jānorāda, 
kā viņi ir veikuši šo uzdevumu.  

4.5.5 Apkopojošie testi 

Faktiski iegūto mācību novērtējumu veic ar apkopojošiem testiem. Pasniedzēji lūgs, lai 
izglītojamie aizpilda apkopojuma testu, kas atrodams katrā modulī, un ir paredzēts, ka 
jāsaņem vismaz 60%, lai attiecīgais modulis tiktu nokārtots. Ir atļauts tikai viens mēģinājums. 

 

Attēls 28 – Apkopojošais tests 

Apkopojošie testi ir paredzēti, lai izglītojamie tos kārtotu pasniedzēju uzraudzībā. 

Noklikšķiniet, lai sāktu testu 
atskaiti 

Noklikšķiniet, lai lasītu 
vingrinājumu 

Noklikšķiniet, lai atbildētu uz 
jautājumiem un iesniegtu 
atbildes vai piešķiršanu 
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4.6 Atvērtie izglītības resursi (AIR) 
Izglītojamie tiek piedāvāts aplūkot papildu materiālus (palīgmateriālus) (29. attēls). 
Izmantojot piedāvāto funkcionalitāti (pogas), izglītojamie var skatīt visu augšupielādēto 
mācību materiālu sarakstu, skatīt atsevišķus materiālus (pa vienam) un meklēt šajā datu 
bāzē. 

 

Attēls 29 – Atvērto izglītības resursu krātuve 


