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1 Ievads 

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

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

pieteiktos tiešsaistes platformā un izmantotu to. Turklāt pasniedzējs 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/. 



 
 

6 
 

   

Saite uz DCDS tīmekļa vietni Saite uz DigComp 2.1 digitālo 
kompetenču struktūru Pieteikšanās DCDE 

Lapā tiek parādīts arī dienas padoms, kurā norādītas kritisko vārdu definīcijas, kas saistītas ar 
digitālajām prasmēm, kuras izglītojamais attīstīs, izmantojot DCDE. 

2.1 Pierakstīties un izrakstīties 
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 akreditācijas datus (2. attēls). Ja esat aizmirsis savu lietotājvārdu vai 
paroli, noklikšķiniet uz attiecīgās saites un izpildiet norādījumus. 

 

 
Attēls 2 – Pieteikšanās poga DCDE lapā 

vai 
1. Ievadlapā noklikšķiniet uz pogas “Doties uz DCDE” un 
2. Ievadiet akreditācijas datus pieteikšanās lapā (3. attēls), kas tiek parādīta. 

 
Attēls 3 – Pieteikšanās lapa 
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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 apakšdaļā blakus jūsu vārdam noklikšķiniet uz Atteikties. 

Gadījumā, ja pasniedzējs vēlas redzēt studenta skatu platformā, viņam/viņai ir jāizveido jauns 
lietotājs ar izglītojamā tiesībām un jāpiesakās tajā, izmantojot citu pārlūkprogrammu vai to 
pašu pārlūkprogrammu, kurā iepriekš pierakstījās no sava pasniedzēja konta. Procedūra jauna 
lietotāja izveidei ar studenta tiesībām ir aprakstīta 4.4. sadaļā. 

Alternatīvs, un īpašai funkcionalitātei, kā iekļūt pašnovērtējuma rīkā, pasniedzējs var izveidot 
“Demo pasniedzēju”. Procedūra ir aprakstīta 4.5. iedaļā. 

  



 
 

8 
 

3 DCDE informācijas panelis 

Pēc pieteikšanās pasniedzējs redz DCDE informācijas paneli, kas ir DCDE galvenā lapa. 
Pieslēdzoties, virspusē parādās virtuālās tūres uznirstošais logs. Šī funkcionalitāte palīdz 
lietotājam (pasniedzējam) 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 pasniedzējs var apskatīt informācijas paneli, kas ir DCDE  
galvenā lapa. (6. attēls) 
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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. 

 

Profils: pasniedzēji var rediģēt vai atjaunināt savu profilu, mainīt 
paroli un apskatīt mācību moduļus. 

 

Pašnovērtējuma rīks: pasniedzēji var skatīt pašnovērtējuma rīku, 
ko izmanto izglītojamie, lai paši novērtētu savas kompetences. 
Viņi var pat izveidot Demo pasniedzēja kontu, lai pārbaudītu 
pašnovērtējuma rīku. 

DCDE galvenās funkcijas 
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Ieteikumu rīks. Pasniedzēji var reģistrēt vai nereģistrēt studentus 
uz/no ieteicamajiem mācību ceļiem, kad ir pabeigta 
pašnovērtēšana. Ja nepieciešams, pasniedzēji var noteikt 
izglītojamā pašnovērtējuma statusu kā pabeigtu, kaut arī 
pārbaude netika pabeigta. 

 

Mācību ceļi. Pasniedzēji var apskatīt mācību ceļus un attiecīgos 
moduļus katrā ceļā. 

 

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

 
Spēlē: Pasniedzēji var apskatīt un spēlēt DCDS Mācību spēli. 

 

Pievienot rakstītāju: pasniedzēji platformā var izveidot jaunu 
studentu kontu, deklarējot vismaz lietotājvārdu, vārdu, uzvārdu, 
paroli un e-pasta adresi. 

 

Informācijas panelis: jebkurā navigācijas posmā pasniedzēji 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. 

• Reģistrējiet izglītojamos uz DCDE. Pasniedzēji var uzaicināt topošos izglītojamos uz 
DCDE platformu, izmantojot funkciju “Pievienot studentu”. Tas ir pirmais solis, lai viņi 
varētu sākt savu “DCDE mācību tūri”! Pēc tam pasniedzējam jāprasa viņiem pabeigt 
pašnovērtējumu. 

• Pašnovērtējums: Pašnovērtējuma testa mērķis ir identificēt mācību kandidātu digitālās 
kompetences nepilnības, kas tiks novērstas, izmantojot DCDE testus. Šis rīks netiek 
izmantots kandidātu vispārējās digitālās kompetences aprakstīšanai. 

• Izglītojamo uzņemšana mācību ceļos: izmantojot Ieteikuma rīku, pasniedzēji var 
pārskatīt izglītojamo vajadzības un pieteikt tās attiecīgajiem mācību ceļiem. Tā ir otrā 
lieta, kas pasniedzējiem ir jādara, lai izglītojamie varētu sākt mācības! 

• DCDE mācības: lietotāji var piekļūt DCDE mācību ceļiem, kas viņiem ir piešķirtas 
saskaņā ar identificētajām digitālajām kompetencēm. 

• Spēles: DCDE ietver motivējošu mācību spēli.  
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• Žetoni: žetoni, ko katrs students ir ieguvis, izpildot kādu Mācību ceļu, kuros tie ir 
pievienoti. Kopumā ceļinieks 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. 

Turklāt pasniedzējs var izmantot papildu izvēlni, kas pieejama no sānjoslas. Šim nolūkam 
viņam vai viņai ir jānoklikšķina uz sānjoslas Rādīt tīmekļa lapas kreisajā pusē. Šī izvēlne ir arī 
dinamiska, norādot konkrētas funkcionalitātes katrai lapai.  
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4 DCDE galvenās funkcijas 

4.1 Profils 
Pasniedzēji var piekļūt savam profilam un pārskatīt informāciju, kas saistīta ar viņu lomu un 
personību. 

 

Attēls 7 – Izvēlne Pasniedzēja profils 

Pasniedzēji var piekļūt savam profilam un to rediģēt vai atjaunināt, noklikšķinot uz sasaistītās 
frāzes Rediģēt profilu (8. attēls). Tiek atvērta profila rediģēšanas sadaļa, kas ir e-veidlapa, kurā 
pasniedzēji var atjaunināt savu lietotājvārdu, vārdu/uzvārdu, paroli, e-pasta adresi, avataru un 
citu informāciju. Lauki ar zvaigznīti ir obligāti. 

Izmaiņas tiek saglabātas, noklikšķinot uz pogas “Atjaunināt profilu” šīs sadaļas apakšdaļā. 
Poga “Atcelt” atceļ visas veiktās izmaiņas. 
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Attēls 8 – Sadaļa Pasniedzēja profils 

Pārvietojoties pa lapu Profils uz leju, pasniedzēji var atrast to moduļu sarakstu, kurus viņi māca 
(9. attēls). 

 
Attēls 9 – Moduļu saraksts 
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4.2 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 
(10. attēls). 

 

 

Attēls 10 – 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. 

Pasniedzējs var apmeklēt katru kompetenci un iziet pašnovērtējuma (SA) testu un Zināšanu 
un spēju (KA) testu. Izmantojot SA-testu, respondenti tiek lūgti deklarēt savu kompetenci. KA 
testu izmanto, lai pārbaudītu respondenta faktiskās, konceptuālās vai operatīvās zināšanas 
par attiecīgās kompetences pamatizglītības rezultātu apakškopu. 

Lai aplūkotu apmācāmo no viņa skatu punkta, pasniedzēji var izveidot Demo pasniedzēja 
kontu, vispirms pasniedzējam jāatver studenta profils, (labajā izvēles pusē nospiežot pogu 
Switch to DemoLearner) vai izveidot jaunu lietotāja kontu (izmantojot pogu “Pievienot 
studentu” augšējā galvenajā izvēlnē). Kad pasniedzējs piesakās kā izglītojamais, viņš var vadīt 
paškontroles testu un redzēt pat tās vispārējo progresu (%). 
Zem pabeigšanas joslas pasniedzējs var redzēt filtru komplektu; šie filtri tiek izmantoti, lai 
parādītu kompetenci katrā no piecām DigComp 2.1 jomām. 

                                                
2Katra moduļa beigās mācību laikā tiek veikts atbilstošs izglītojamo digitālās kompetences novērtējums. 
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• Informācijas un digitālās prasmes 

• Komunikācija un sadarbība 

• Digitālā satura radīšana 

• 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. 
Izvēloties Dalībnieku rezultātu pārskats, pasniedzēji var pārskatīt savu izglītojamo progresu, 
vizuāli un kumulatīvi (%) (11. attēls). 
 

 
Attēls 11 – Dalībnieku progress 



 
 

16 
 

Lapas galvenajā izvēlnē atlasot “Progress”, pasniedzējs var redzēt citu savu izglītojamo 
centienu skatu un pat lejupielādēt to izklājlapas formātā (UTF-8.csv) vai ar programmu Excel 
saderīgā formātā (.csv). Rīks piedāvā iespēju filtrēt studentus, pamatojoties uz viņu 
vārda/uzvārda pirmo burtu (12. attēls). 

 

Attēls 12 – Studentu progress testos 

Izmantojot sānjoslu, pasniedzējs var piekļūt šādām funkcijām: 

• Mani kursi: šeit pasniedzējs var atrast informāciju, kas saistīta ar SAT un moduļiem, 

kurus viņš vai viņa ir reģistrējis (un tiešu piekļuvi tiem). 

• Mani kursià pašnovērtēšanas rīksàVērtējumi studentu sasniegumi testos 

• Mans kursuà pašnovērtēšanas rīksà Dalībnieki: pilns dalībnieku (izglītojamo) 

saraksts. 

• Mans kursuàpašnovērtēšanas rīks: SA un KA saraksts katrai kompetencei. 
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4.3 Ieteikumu rīks 
Ieteikumu rīks sniedz pasniedzējiem pārskatu (13. attēls) par tiem izglītojamajiem, kuri ir 
pabeiguši pašnovērtējuma pārbaudi, un tiem, kuri to nav veikuši. 

Turklāt pasniedzēji var redzēt procentus, kas ir nepieciešami, lai viss būtu apgūts. Šie procenti 
aprēķināti pēc konkrēta algoritma, kas saņem ievadi no pašnovērtējuma rezultātiem un 
izglītojamā profila. Kopumā visus izglītojamos būtu jāpiesaista mācību ceļam “Digitālās 
pamatprasmes” un vismaz vienam no pārējiem moduļiem. 

Pēc tam, kad izglītojamais ir veicis pašnovērtējuma pārbaudi, pasniedzēji var Pievienot  vai 
noņemt no izglītojamā uz/no mācību ceļa. Pasniedzēji var ignorēt šo ierobežojumu un iestatīt 
pašnovērtējuma statusu kā pabeigtu, noklikšķinot uz interaktīvā teksta Pabeidziet tagad. 

 
Attēls 13 – Ieteikuma rīka sadaļa 
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4.4 Mācību ceļi 
Mācību ceļa struktūras ilustrācija: 

 
Attēls 14 – Mācību ceļa struktūra 

Galvenajam mācību saturam, var piekļūt, noklikšķinot uz pogas “Mācību ceļš”, kas atver 
sadaļu “Mācību ceļi” (15. attēls). Šajā sadaļā tiek parādīts mācību ceļu saraksts angļu valodā 
un visās partneru valodās. 

 
Attēls 15 – “Mācību ceļi” 

Ir 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. 

• Digitālā satura radīšana (IZVEIDOT), kas attiecas uz nodarbinātību. 

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

1. modulis 

2. modulis 

3. modulis 

Mācību ceļi Mācību 
nodaļas 

Forums 

Summatīvie 
uzdevumi, 
aktivitātes 

Mācību saturs 

Tiešsaistes 
mācību resursi 

Uzdevumi 
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Pasniedzējs var pat pievienot jaunu kursu (Mācību ceļš), bet par šo iespēju ir jādiskutē un 
vispirms jāvienojas ar vietējo mācību sniedzēju. 

4.4.1 Kā piekļūt modulim mācību ceļā 

Ir divi (2) veidi, kā piekļūt mācību ceļā iekļautajiem moduļiem: 

Pirmais veids, kā piekļūt modulim 

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

 

2. Moduļu saraksts atšķiras. Noklikšķiniet uz moduļa nosaukuma, lai izvēlētos moduļa vidi. 

 

2. veids, kā piekļūt modulim 

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



 
 

20 
 

 

2. Atveras lapa ar visiem moduļiem šajā mācību ceļā. 

4.4.2 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” 
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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. 

 

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 uzdevumu kopums 
konkrētai vienībai (t. i., testi, 
uzdevumi utt.). Vairākums 
mācību testu nodrošina 
automātisku formatīvu 
atgriezenisko saiti. 
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4.4.3 Kā pievienot resursus modulī vai mācību vienībā 

Pasniedzēji var augšupielādēt papildu resursus kā failus vai URL moduļa ievadlaukā, mācību 
vienības tiešsaistes apmācības apgabalā, kā arī summēšanas novērtējuma apgabalā. 

Resursa pievienošanas darbības ir šādas: 

1. Moduļa vidē noklikšķiniet uz pogas “Ieslēgt rediģēšanu” augšējā labajā stūrī. 

 

2. Ritiniet lapu uz leju, lai atlasītu pareizo apgabalu resursa novietošanai, un noklikšķiniet uz 
pogas “Pievienot aktivitāti vai resursu”. 

 

3. Uznirstošajā logā atlasiet resursa tipu un noklikšķiniet uz pogas “Pievienot”. 

 

4. Aizpildiet nepieciešamo informāciju (lauki ar zvaigznīti ir obligāti) e-formā, kas tiek atvērta, 
un pēc tam noklikšķiniet uz pogas “Saglabāt un atgriezties kursā” vai “Saglabāt un 
parādīt”. 

 

5. Turpiniet iepriekš minētās četras darbības tik reižu, cik nepieciešams, un, kad pabeidzat, 
moduļa vides augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas “Izslēgt rediģēšanu”. 

 

4.4.4 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 
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2. Pārlūkojiet saturu, noklikšķinot uz navigācijas rīkiem “Tālāk” un “Iepriekšējais” 

 

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

 

4.4.5 Uzdevumi 

Katrā mācību vienībā ir mācību testi un/vai praktiskie uzdevumi, kā parādīts 16. 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. 

Pasniedzējiem var būt pieejami kontroldarbu pārskati, kuros redzams katra izglītojamā 
mēģinājumu skaits. Turklāt pasniedzēji var apskatīt praktiskās nodarbības aprakstu un piekļūt 
pārskata lapai kopā ar iesniegtajiem izglītojamo ziņojumiem. 

 

Attēls 16 – Mācību vienības nodarbībās 

Lai piekļūtu testa pārskatam, pasniedzējam ir jānoklikšķina uz kontroldarba un pēc tam 
jānoklikšķina uz “Mēģinājumi”, kā parādīts 17. attēlā. Pēc tam viņš/viņa ierodas lapā ar 
ziņojumu un opciju to mainīt (18. attēls). 

Noklikšķiniet, lai atvērtu 
testa atskaiti 

Noklikšķiniet, lai lasītu 
vingrinājumu 

Noklikšķiniet, lai 
skatītu iesniegtās 
atskaites 
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Attēls 17 – Testu pārskata pieejamība 

 

Attēls 18 – Testa ziņojums un opcijas 
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Pasniedzējam ir pieejami visi izglītojamo mēģinājumi katram kontroldarbam. Viņš/viņa var 
pārskatīt mēģinājumu un redzēt katras pareizās/nepareizās atbildes (18. attēls). 

Attiecībā uz praktiskajiem uzdevumiem, pēc tam, kad ir izpildīti norādījumi par uzdevumiem, 
izglītojamajiem ir jāaizpilda “Studenta pašnovērtējums”, kurā viņiem jānorāda (faktiski jāizvēlas 
viena no 4 iespējām), kā viņi veica šo uzdevumu. Izglītojamā pašnovērtējumam var piekļūt, 
izmantojot “Studenta pašnovērtējums” (19. un 20. attēls) un izglītojamo iesniegumu analīzi 
(21. attēls). 

 

Attēls 19 – Studentu pārskata pieejamība (pašnovērtējums) 

 

Attēls 20 – Studentu pārskats 
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Attēls 21 – Skolēnu ziņojumu analīze par iesniegumiem 

4.4.6 Apkopojošie testi 

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

 

Attēls 22 – Apkopojošais tests 

Apkopojošie testi ir paredzēti, lai izglītojamie tos kārtotu pasniedzēja uzraudzībā. 
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Pēc noklusējuma, kad jūs un izglītojamie pildiet Apkopojošos testus, tur netiek rādīts neviens 
saturs (piemēram, pārbaudes darbi un citi uzdevumi). Iemesls ir 
tāds, ka apkopojošie pārbaudījumi kļūst redzami, kad pasniedzējs 
nolemj ļaut izglītojamajiem tiem piekļūt. Šajā brīdī pasniedzējam ir 
jāizvēlas Ieslēgt rediģēšanu, kas atrodama augšējā labajā stūrī, un jādodas uz lapas beigām, 
lai atrastu Apkopojošos testus (piemēram, Moduļa testu Pārvaldītajiem failiem un mapēm). 
Pēc tam pasniedzējs izvēlas rediģēt un pēc tam rādīt. 

 

Attēls 23 – Apkopojošo pārbaužu veikšana izglītojamajiem 

Gadījumā, ja valstī darbojas vairāk nekā viena mācību grupa, pasniedzējam atkal jāpaslēpj 
Apkopojošie pārbaudījumi, kad tā grupa (klase) to ir beigusi. 

Pasniedzējs var piekļūt savu audzēkņu mēģinājumu rezultātiem par katru kontroldarbu vai 
praktisko uzdevumu. Lai to izdarītu, viņš/viņa, tāpat kā mācību testu gadījumā, izvēlas 
“Mēģinājumi” (17. attēls). Lūdzu, atcerieties, ka vērtēšana testos ir automātiska. 

Praktiskā uzdevuma gadījumā pasniedzējam uz tā jānoklikšķina, lai varētu apskatīt studentu 
iesniegumus un novērtēt tos, izmantojot rubriku (24. attēls). 
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Attēls 24 – Iesniegumu skatīšana un novērtēšana 

Kad pasniedzējs atlasa “Apskatīt/vērtēt visus iesniegumus”, viņš/viņa var skatīt visu 
izglītojamo statusu (25. attēls). Tur var novērtēt to saturu, izmantojot pogu Vērtēt. Vai arī 
viņš/viņa var tieši klasificēt savu izglītojamo iesniegumus, izmantojot pogu Vērtēt, kas redzama 
sākotnējā lappusē (24. attēls). 

 

Attēls 25 – Iesniegumu skatīšana un izglītojamo novērtēšana 

Poga Vērtēt atver rubriku, lai pasniedzējs varētu novērtēt katru no saviem studentiem. Lai 
klasificētu, pasniedzējam ir jānoklikšķina uz attiecīgā lodziņa (piemēram, Mape izveidota, bet 
nav koplietota.) Tādā gadījumā iedalījums kļūst zaļš (26. attēls). 
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Attēls 26 – Vērtēšanas funkcionalitāte 

4.5 Pievienot studentu 
Izmantojot šo funkciju, pasniedzēji DCDE reģistrē jaunu izglītojamo. Reģistrācija seko pēc 
skolnieka tikšanās ar pasniedzēju mācību centrā. Ņemot vērā, ka 
izglītojamais ir persona ar zemu digitālo kvalifikāciju, pasniedzējiem ir 
jāveic reģistrācijas procedūra un jānodrošina izglītojamie ar katra 
pieteikšanās iniciāļiem. 

Pasniedzējiem galvenajā izvēlnē ir jāatlasa poga Pievienot studentu, veidnē jāievieto studenta 
personas dati, aizpildot vismaz šādus laukus ar latīņu alfabēta rakstzīmēm: 

Lietotājvārds 

Jauna parole 
NEATZĪMĒJIET ģenerēt paroli un paziņot lietotājam 
Atlasiet vietu, kas jālabo, noklikšķinot, lai ievadītu tekstu (sekojiet līdzi paroles 
veidošanas nosacījumiem) 

Vārds 

Uzvārds 

E-pasta adrese 

Vēlamā valoda 

Intereses un dzīves plāni 
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Reģistrācija tiek pabeigta, noklikšķinot uz pogas “Izveidot lietotāju” e-formas apakšā. 

Gadījumā, ja skolēnam nav e-pasta konta, pasniedzējs vai nu izveido 
jaunu e-pasta kontu (piemēram, Gmail, Yahoo utt.), vai pasniedzējs 
izveido pagaidu/izdomātu e-pasta adresi (kas nav reāla adrese), kas 
vēlāk ir jāaizstāj ar īstu e-pasta kontu (piemēram, e-pasta konta izveidei paredzētas 
apmācības rezultātā).” 

UZMANIETIES: “Izvēlieties valsti” ir būtisks lauks, un tas JĀAIZPILDA, reģistrējot platformai 
jaunu izglītojamo. 

 

Visbeidzot, pasniedzējiem ir jānodrošina jaunie izglītojamie ar saviem pieteikšanās datiem 
DCDE un jāizskaidro viņiem pieteikšanās procedūra, kā mainīt paroli un kā piekļūt savam 
profilam un pašnovērtējuma rīkam, lai novērtētu savas digitālās prasmes. 

  



 
 

31 
 

4.6 Atvērtie izglītības resursi (AIR) 
Šī DCDE platformas sadaļa ir pilnībā veltīta pasniedzējiem; šajā jomā pasniedzēji var 
augšupielādēt (palīglīdzekļus) mācību materiālus (27. attēls). Izmantojot piedāvāto 
funkcionalitāti (pogas), pasniedzēji var skatīt visu augšupielādēto mācību materiālu sarakstu, 
skatīt atsevišķus materiālus (pa vienam), meklēt šajā datu bāzē, pievienot jaunu resursu un 
eksportēt tos. 

 

Attēls 27 – Atvērto izglītības resursu krātuve 

Lai pievienotu jaunu resursu, pasniedzējiem jāatlasa “Pievienot ierakstu” un jāaizpilda 
atbilstošie lauki (28. attēls). Kā redzam, šo (jauno) resursu var sasaistīt ar līdz pat trim DCDS 
mācību vienībām. Pirms augšupielādes ir jānospiež “Saglabāt un skatīt” vai “Saglabāt un 
pievienot citu”, pamatojoties uz to, ko vēlēties darīt tālāk. 
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Attēls 28 – Pievienot jaunu OER 
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5 DCDE rīki un pakalpojumi 

Šajā sadaļā ir redzams to rīku un pakalpojumu saraksts, kurus izglītojamais redz, ienākot 
DCDE. Pasniedzējam nav tiešas piekļuves visiem šiem rīkiem un pakalpojumiem. Gadījumā, 
ja pasniedzējs vēlas tās redzēt, viņam/viņai jāpiesakās DCDE ar izglītojamā kontu. 

5.1 Galvenā funkcionalitātes izvēlne 

  

Izglītojamo izvēlnē nav pogas “Ieteikumu rīks” un “pievienot studentu”, taču tā piedāvā vienu 
jaunu funkcionalitātes pogu: 

• “Žetoni”, kas paver iespēju apkopot tiešsaistes emblēmas, kuras izglītojamais ir ieguvis, 
veicot mācību pasākumus, kuros viņš ir iesaistīts. Žetoni kalpo kā iegūto digitālo prasmju 
apguves rādītāji. 

5.2 Pašnovērtēšanas rīks 
Pirmo reizi ienākot DCDE, izglītojamajiem ir jāizmanto pašnovērtējuma rīks un jānovērtē savas 
ar DigComp 2.1 saistītās kompetences (katrai kompetencei)3. Šim nolūkam viņiem tiek 
piedāvāts pašnovērtējuma (SA) tests un zināšanu un spēju (KA) tests. Ar SA-testa palīdzību 
izglītojamajiem tiek lūgts deklarēt savu kompetenci. KA testu izmanto, lai pārbaudītu 
respondenta faktiskās konceptuālās vai operatīvās zināšanas par attiecīgo kompetenci. 

Zem pabeigšanas joslas (29. attēls) lietotājs 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 

• Digitālā satura izveide 

• Drošība 

• Problēmu risināšana 

Pastāv arī iespēja “Veiksmīgi pabeigts”, ar kuras palīdzību izglītojamais var redzēt tikai tās 
kompetences, kuras viņš ir guvis un paveicis sekmīgi. 

                                                
3Kā jau minēts iepriekš, pēc vienošanās ar pasniedzēju, izglītojamie varēja izvairīties no paškontroles  
pārbaudes un doties tieši uz mācību ceļiem. 
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Attēls 29 – Pašnovērtējuma rīks (izglītojamo skatījums) 

Pabeigšanas joslā lietotājs var vizuāli apskatīt savus rezultātus SA-testā un KA-tests. Attiecībā 
uz SA-testu, zaļā krāsa ar ķeksi nozīmē, ka respondents ir izturējis pašnovērtējuma testu 
konkrētās kompetences dēļ, 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 viņš vai viņa ir kļūdījušies, t. i., visos pārbaudījumos, kuros viņš 
vai viņa 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 atbildes tiesības, bet sarkanā krāsa nozīmē, ka lietotājam tas 
nav izdevies. 

Lapas galvenajā izvēlnē atlasot , pasniedzējs var redzēt savu izglītojamo progresu 
un pat lejupielādēt to izklājlapas formātā (UTF-8.csv) vai ar Excel saderīgā formātā (. csv). 
Rīks piedāvā iespēju filtrēt lietotājus, pamatojoties uz viņu vārda/uzvārda pirmo burtu (30. 
attēls). 

 

Attēls 30 – Pašnovērtējuma ziņojums (izglītojamo viedoklis) 
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Izmantojot sānjoslu (29. attēls), izglītojamais var piekļūt šādām funkcijām: 

• Mani kursi: šeit lietotājs var atrast informāciju, kas saistīta ar SAT, un moduļus, kuros 

viņš vai viņa ir iesaistījies (un tiešu piekļuvi tiem) 

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

• Mans kursià pašnovērtējuma rīks: SA un KA saraksts katrai kompetencei 

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

5.2.1 Pašnovērtējuma sākšana 

Noklikšķinot uz jebkuras pogas (kompetences), atveras statusa uznirstošais logs (31. attēls). 

 
Attēls 31 – 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 
 KA testu 

 

Norises rādītājs 

 Nav pabeigts 

 
Pabeigta - 
sasniegtā pasīvā 
pakāpe 

 
Pabeigts - nav 
sasniegts pasīvais 
rangs 

 

1 

2 
3 

4 
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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 (32. attēls). 

 

Attēls 32 – Indikatīvi pašnovērtējuma (SA) jautājumi 

5.2.2 Pašnovērtējuma progresa josla 

Sadaļā Pašnovērtējums ir interaktīvās pabeigšanas norises josla (33. 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 33 – Pašnovērtējuma progresa josla 

Noklikšķinot uz katra kvadrātiņa, lietotāji saņem šādu informāciju: 
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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. 

 

 

5.2.3 Kritiskie vārdi 

SA un KA testu jautājumos ar sarkano krāsu būs izcelti kritiski vārdi (34. attēls). 

 
Attēls 34 – Kritiskais vārds 

Ja izglītojamie noklikšķina uz kritiskā vārda, uznirstošais dialoglodziņš parāda īsu šī vārda 
skaidrojumu (35. attēls) 
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Attēls 35 – Uznirstošā informācija ar skaidrojumu uz kritiskā vārda 

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

 

5.3 Spēļu elementi un spēlēšana 
DCDE ir mācību platforma, kas ietver motivējošus 
elementus izglītojamajam, lai palielinātu viņa iesaistīšanos 
mācību darbā. Turklāt tas ietver arī dažas mācību spēles. 

Galvenā spēles raksturlīkne attiecas uz pieredzes 
punktiem (xp), ko lietotājs iegūst, strādājot ar platformu. 
Izglītojamais gūst pieredzes punktus, kas redzami ekrāna 
labajā pusē zem līmeņa uz augšu! Pavisam ir paredzēti 10 
līmeņi: 

• DCDS Beginner (250 xp) 

• DCDS Novice 1 (500 xp) 

• DCDS Novice 2 (750 xp)  

• DCDS Intermediate 1 (1000 xp) 

• DCDS Intermediate 2 (1250 xp) 

• DCDS Advanced 1 (1500 xp) 

• DCDS Advanced 2 (1750 xp) 

• DCDS Expert 1 (2000 xp) 

• DCDS Expert 2 (2250 xp) 

 

Lietotājs iegūst pieredzes punktus (xp) par konkrētu lietu veikšanu. Ir īstenota šāda 
apbalvošanas shēma: 
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• Uzdevums: Uzdevums ir iesniegts -- > 10 punkti 

• Tests: iesniegts testa mēģinājums -- > 5 punkti 

• Forums: Izveidots ieraksts -- > 3 punkti 

• Forums: Daži ieraksti veikti -- > 3 punkti 

• Spēle: Skatīta spēle -- > 3 punkti 

 

 

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

 

Turklāt DCDE nodrošina arī motivējošu spēli izglītojamajam. Pašreizējai spēlei var piekļūt, 
izmantojot pogu PLAY  galvenajā lapā. 

 

Attēls 36 – Spēles sadaļas ievadīšana 

Visa DCDS spēle ir iecerēta, lai spēlētu pēc epizodiskas struktūras, kur katra epizode grozās 
ap IT saistītu jēdzienu. Galvenā ideja ir tāda, ka spēles tēls uzdod dažādus sev interesējošus 
jautājumus par datorprasmēm. 

Atskaņotājs ir aprīkots ar nekustīgu attēlu sēriju, kurā daži karstie punkti ir atzīmēti ar 
sarkaniem punktiem, kā redzams attēlā. 

 

Attēls 37 – DCDS spēle 
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Klāt ir arī neliela figūra ar jautājuma zīmi; virzoties uz to, tiks izstrādātas instrukcijas par to, 
kas lietotājam ir jādara. 

 

Attēls 38 – DCDS spēle 

Novietojot peles kursoru virs punktiem, tiek parādīta izvēlne ar atbilstošām darbībām, 
piemēram, zemāk redzamajā attēlā lietotājs izvēlas, vai novietot klēpjdatoru uz norādītās 
virsmas vai ne. Ja tā ir piemērota virsma, lietotājs iegūst punktus un soli uzskata par veiksmīgi 
pabeigtu. 

 

Attēls 39 – DCDS spēle 
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Lietotājs tiek informēts par punktiem, kas piešķirti, izmantojot uznirstošo logu ekrāna apakšējā 
labajā stūrī: 

 

Attēls 40 – DCDS spēle 

Lietotājs var tikt informēts par to, kas no viņa tiek gaidīts, uzbraucot ar peli uz ikonas, kas 
izskatās pēc jautājuma zīmes (“?”), parasti spēles loga augšējā labajā stūrī: 

 

Attēls 41 – DCDS spēle 
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5.4 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 (42. attēls). Izglītojamie var lejupielādēt visus savus žetonus vai katru žetonu 
atsevišķi un saglabāt tos savā datorā.  

 
Attēls 42 – Žetoni 

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 
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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 

 

Digitālā satura integrēšana un atkārtota izstrāde 

 

Autortiesības un licences 

 

Programmēšana 

 

Aizsargierīces 

 



 
 

45 
 

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 43 – DCDE kompetenču žetoni 

Zemāk ir 4 mācību ceļa emblēmas. 

Mācību ceļi Žetons 

Digitālās pamatprasmes 

 

Komunikācija un sociālie mediji 
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Digitālā satura radīšana 

 

IKT izpēte 

 
Attēls 44 – Mācību ceļa apzīmējumi 

Zemāk ir moduļa emblēmas (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 
 

Publiskie un privātie tiešsaistes pakalpojumi 
 

IKT izmantošana ikdienā 
 

Digitālā pašapziņa un mācīšanās 

 
Attēls 45 – Mācību ceļa “Digitālās pamatprasmes” žetoni 
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Mācību ceļš “Komunikācija un sociālie mediji” Žetons 

Digitālās tehnoloģijas saziņai 

 

Sociālie tīkli 

 
Attēls 46 – Mācību ceļa “Komunikācija un sociālie mediji” žetoni 

 

Mācību ceļš “Digitālā satura radīšana” Žetons 

Tekstapstrādes dokumenti 

 

Izklājlapas 

 

Prezentācijas 

 

Foto un video 

 

Autortiesības un licences 

 
Attēls 47 – Mācību ceļa “Digitālā satura radīšana” žetoni 
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Mācību ceļš “IKT izpēte” Žetons 

Programmēšana 

 

Vide 

 

Tehniskas problēmas 

 

IKT rīki 

 
Attēls 48 – Mācību ceļa “IKT izpēte” žetoni 

Katram žetonam līdzi ir: 

• Nosaukums 

• Apraksts 

• Saistītie mācību rezultāti 

• Informācija par emitentu 

• Piešķiršanas kritēriji 

5.5 Mācību ceļi 
Šis bloks piedāvā tiešu piekļuvi pašnovērtēšanas rīkam (visās partneru valodās), kā arī mācību 
ceļiem, pie kuriem izglītojamais ir reģistrējies. 
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Attēls 49 – Mācību ceļi 

 

Pasniedzējiem ir jāmudina izglītojamie veikt visas pašnovērtējuma rīka pārbaudes, lai 
ieteicamais rīks varētu ieteikt mācību ceļus. 

Pasniedzēji ir atbildīgi par izglītojamo pieteikšanu piemērotajiem mācību ceļiem, pamatojoties 
uz ieteikuma rīka rezultātiem, izglītojamā reģistrēto profilu un viņu klātienē veikto interviju. 

Pēc reģistrācijas blokā tiek parādīti visi mācību ceļi un moduļi, uz kuriem ir reģistrējies 
students. 

Moduļa klikšķināmais nosaukums ved izglītojamos uz moduļa vidi un moduļa mācību 
materiālu. 

5.6 Ekrānuzņēmumu augšupielāde 
Dažos praktiskajos uzdevumos skolniekam tiek lūgts izveidot ekrānuzņēmumu un 
augšupielādēt to DCDE. Moodle platformas tehnisko ierobežojumu dēļ lietotājs nevar ielīmēt 
ekrānuzņēmumu tekstlodziņā. Tāpēc pasniedzējam jāvada viņš/viņa, lai izmantotu alternatīvu. 
Ir ierosināti šādi risinājumi: 
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5.6.1 Tveršanas rīka snag.gy lietošana 

Izmantojot šo opciju, pasniedzējs apmācāmajam pamāca izmantot tiešsaistes rīku, lai veiktu 
ekrānuzņēmumu, saglabātu to tiešsaistē un pēc tam augšupielādētu DCDE praktiskajā 
uzdevumā saistīto URL. DCDS mācību centrs reģistrē kontu (kas nodrošina tikai lietotājvārdu 
un paroli), lai snag.gy. Pēc tam tas piesakās sistēmā (esam to pārbaudījuši, vienlaikus 
piesakoties diviem datoriem ar vienu un to pašu kontu). Vai arī to var darīt ar dažādiem 
datoriem. Lai izmantotu snag.gy attēlu uzņemšanai, šī vieta jāatver logā, kas atšķiras no tā, ar 
kuru lietotājs strādā. 

1. darbība. Lietotājs noklikšķina uz loga, kuru viņš/viņa vēlas tvert. 

 

2. darbība. Lietotājs nospiež Alt + PrintScreen. 

 

3. darbība. Lietotājs noklikšķina atpakaļ uz snag.gy loga, 
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4. darbība. Lietotājs nospiež taustiņu kombināciju Ctrl + V, lai augšupielādētu attēlu. Attēls tiek 
parādīts snag.gy logā kopā ar saiti. 

 

5. darbība. Lietotājs nospiež pogu “Kopēt attēla URL” un pēc tam ielīmē URL ar 
ekrānuzņēmumu lodziņā Moodle. 
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Augšupielādētais ekrānuzņēmums tiek glabāts zem “Jūsu attēli” sešus mēnešus. 

 

5.6.2 Lightshot lietošana 

DCDS mācību centrs apmeklē https://app.prntscr.com un instalē atbilstošu spraudni tīmekļa 
pārlūkprogrammai, ko tas izmanto savos datoros. 

 

1. darbība. Lietotājs noklikšķina uz loga, kuru viņš/viņa vēlas tvert. 
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2. darbība. Lietotājs nospiež Lightshot pogu un veic ekrānuzņēmumu, pārvietojot peles 
kursoru. 

 

3. darbība: lietotājs augšupielādē ekrānuzņēmumu, nospiežot attiecīgo pogu. 

 

4. solis: lietotājs kopē augšupielādētā ekrānuzņēmuma URL un pēc tam ielīmē to, kur vēlas. 
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5.6.3 Datora taustiņu un funkciju lietošana 

1. posms. Atveriet apkopojuma pārbaudes logu 

2. posms. Atveriet logu, kur veikt uzdevumu (pārlūks vai operētājsistēma, atkarībā no testa) 

3. posms. Uzņemt ekrānuzņēmumu (izmantojot Win + Printscreen taustiņus Windows sistēmā; 
ctrl +3 + lielo atslēgu Mac sistēmā; alt + drukas ekrāna atslēgas Linux sistēmā) 

4. darbība. Datorā atveriet apakšmapi Image/Screenshot (Attēls/ekrānuzņēmums) (kura tiek 
izveidota automātiski) un identificējiet jaunāko attēlu (failu ar lielāko skaitli) 

5. posms. Augšupielādēt attēlu testa logā 

5.6.4 Windows rīku izmantošana DCDE 

1. darbība: lietotājs noklikšķina uz loga, kuru viņš/viņa vēlas tvert, un nospiež “PrintScreen”. 
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2. solis: Lietotājs dodas uz Start -- > Programs -- > Molberts un ielīmē uzņemto attēlu. 

 

3. darbība. Lietotājs saglabā attēlu kā .jpeg attēlu zem noklusējuma mapes, atlasot atbilstošo 
faila nosaukumu. 

4. solis. Lietotājs ar pasniedzēja norādījumiem atrod attēlu un augšupielādē to DCDE. 

5.7 Dokumentu augšupielāde 
Dažos praktiskos uzdevumos apmācāmais tiek aicināts veikt darbību ar failu, piemēram, 
dokumentu, un augšupielādēt to. Pasniedzējs saņem veidni vai oriģinālo failu. Tā kā šis nav 
papildu materiāls, kas jāaugšupielādē tiešsaistes mācībā, pasniedzējs kopīgos veidni/failu, 
izmantojot īpašu forumu ar nosaukumu “Apgādes dokumenti”. 

  

Attēls 50 — Dokumentu atbalsta forums 

Lietotājs tur atrod veidni, lejupielādē un saglabā to savā datorā, veic darbību un pēc tam 
augšupielādē to platformā, izmantojot funkciju Pievienot. 


