Projekts “Trans efacilitator”
Apmācību programma pasniedzējiem un
e-prasmju veicinātājiem

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija
[paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
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Šajā dokumentā ir aprakstīta apmācību programma e-prasmju
veicinātājiem, kas izstrādāta projekta “Trans eFacilitator” ietvaros
un tā sastāv no divām daļām:

1. Pirmā daļa ietver sevī 8 apmācību programmas moduļus.
Katrs no apmācību programmas moduļiem ir izstrādāts
VET4e-I programmas ietvaros.

2. Otrajā daļā dokumenta beigās ir atspoguļots jauns apmācību

modulis, kas ir izstrādāts projekta “Trans eFacilitator”
ietvaros un iekļauts apmācību programmā: e-aizsardzība un
e-drošība.

Pēdējais, programmā iekļautais apmācību modulis šobrīd ir
izstrādes stadijā. Tiklīdz tas tiks apstiprināts un saskaņots ar
WP4 un WP5 darba saturu, tas tiks izstrādāts un kopīgots ar
visiem projekta partneriem, kas ir iesaistīti lokalizācijas
porcesā.
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1. daļa
8 apmācību programmas moduļi, kas
izstrādāti VET4ie ietvaros
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tīkla kultūras veidošana
Atbalsta resursi e-prasmju apmācību plānošanai māčibu
centros/bibliotēkās
IKT prasmju veicināšana gados vecākiem cilvēkiem
Iepazīšanās ar MS Office rīkiem
Digitālo fotogrāfiju semināru attīstība apmācību centros
Nodarbinātības veicināšana
E-prasmju apmācību plānošana
Tiešsaistes procedūras – kā veicināt piekļuvi epakalpojumiem
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Modulis 3
Apmācāmo iepriekšējais
sagatavotības līmenis:
Minimums 6 mēnešu pieredze
darbā (vai brīvprātīgais darbs) ar
vecākiem cilvēkiem un/vai
Minimums 6 mēnešu pieredze kā
e-prasmju veicinātājam lai
veicinātu sociālo iekļaušanu

Prasmes un zināšanas kursa
noslēgumā:
e-prasmju veicinātājs, ali veicinātu
gados vecāku cilvēku sociālo
iekļaušanu

IKT prasmju veicināšana gados vecākiem cilvēkiem

Zināšanas:
Pamatzināšanas par IKT vidi mācību centrā
Pamatzināšanas par jautājumiem, kas saistīti ar vecāka gada gājuma
cilvēkiem

Zināšanas:
Pamatzināšanas par vecāka gadagājuma cilvēku situāciju, vajadzībām,
resursiem, iespējām
Pamata zināšanas par pašreizējiem datiem, informāciju, analīzi saistībā ar
vecāka gadagājuma cilvēkiem
Pamatzināšanas par vietējiem apstākļiem un vecu cilvēku saistītām lietām /
iespējām
Zināšanas par IKT centra potenciālo lomu, lai veicinātu vecāka gadagājuma
cilvēku integrāciju un personisko attīstību
Pamatzināšanas par IKT ierīcēm / programmām / programmatūrām, kas
domātas vecāka gadagājuma cilvēkiem
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Prasmes:
IKT standarta prasmes (ofisa programmas,
multimedia)
Pamata prasmes strādāt grupā

Prasmes:
Prasmes analizēt un identificēt digitālos
trūkumus/ IKT barjeras vecāka gada gājuma
cilvekiem
Spēja veikt e-prasmju veicinātāja uzdevumus, kas
vērsi uz vecāka gadagājuma cilvēkiem
Prasme veicināt vecāka gada gājuma cilvēku
piekļuvi e-pakalpojumiem un IKT prasmju
apmācībām
Prasme lietot vienkāršas programmas, kas
domātas vecāka gadagājuma cilvēku
vajadzībām/interesēm

Kompetences:
Pamata prasmes, kas saistītas ar
mērķauditoriju/ komunikācijas prasmes
Spēja plānot dažādas aktivitātes
nelabvēlīgajām grupām

Kompetences:
Kritiska pieeja informācijas analīzei par
pieejamajiem resursiem, kas saistīti ar
vecāka gadagājuma cilvēkiem
IKT aktivitāšu izveide, realizācija un
veicināšana/digitālo pamatprasmju
programmas vecāka gada gājuma cilvēkiem
Vecāka gada gājuma cilvēku apmāčiba, kā
lietot dažādus IKT rīkus personīgajai
attīstībai un interesēm
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Apmācību
nodaļas
nosaukums

Ievada
nodaļa

Ilgums

Apmācību mērķis/
rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)

Metodoloģija un Apmācību metodes
(Kā )

1 nedēļa

- Iepazīties ar apmācību
vidi

E-mācību platformas un ar
to lietošanu saistīto
programmu lietošanas
pamatprasmes.

Mēs piedāvājam studentiem iespēju
piekļūt platformai dažas dienas pirms
moduļa apmācību sākuma, lai iepazītos ar
informāciju par apmācību kursu un tā
moduļiem, lai veicinātu turpmāku
sekmīgu apmācību kursa un tā modūļu
apgūšanu.

Minīmālai
s nodaļas
apguves
laiks – 1
stunda

- Iepazīties ar apmāčibu
platformu un tās
funkcijām;
- Saprast apmāčibu
vispārējos mērķus,
apmāčibu saturu un
moduļa metodoloģiju;
- Saparast, kāda ir
pasniedzēja loma šajā
kursā;
- Iepazītie sar
novērtēšanas sistēmu un
tās kritērijiem.

E-rīku lietošanai
nepieciešamo lietotāja
datu sagatavošana,
reģistrēšana.
Interaktīvo rīku
pārvaldīšana.
Studentu un pasniedzēja
komunikācija.

Obligātie nosacījumi Ievada nodaļai:
•
Iepazīties ar forumu;
•
Aizpildīt personīgo informāciju
savā profilā;
Iepazīties ar informāciju kā lietot
ziņojumu dēli un forumu, lai apmainītos
ar informāciju starp pasniedzējiem un
studentiem.
Tutor's role: the tutor is present in the
platform and has to introduce
him/herself in the Introduction forum and
to post a Welcome message in the
Bulletin Board. Nonetheless, it is
suggested to avoid direct interactions
with the students in order to encourage
their spontaneous participation (see also
the Evaluation column).

5

Izmantojamie materiāli un rīki

Lasīšana:
Metodoloģiskie materiāli:
- Moduļa mēŗķis
- Apmācību moduļa auditorija
- Kursa struktūra un metodoloģija
- Tutorship of the Module
Pārskats par apmācību saturu:
- Moduļa plāns
- Moduļa saturs
Tehniskā informācija:
- Platformas leitotāja instrukcija
- Detalizēt ainformācija, kā aizpildīt
lietotāja profilu
- Forums
- Tehniskā sun personālprasības
Komunikācija un interaktīvie rīki:
- Ziņojumu dēlis un jaunumu
sadaļa
- Presentation forum

Apmācīb
u moduļa
dalībnieki
Pasniedzēj
s un
apmācāmi
e.

Novērtējums

Šī nodaļa netiek
novērtēta. Šī nodaļa ir
paredzēta, lai
iepazīstinātu studentus ar
apmācību procesu.
It is also an instrument to
verify students'
motivation in order to
prevent drop-outs.
Therefore, selected
students that don't access
the platform during the
Introduction week are
substituted with enrolled
students in the waiting
list.
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Apmācību
nodaļas
nosaukums
1. nodaļa
Our elderly:
a general
overview

Apmācību
nodaļas
nosaukums
2. nodaļa
Personal
and digital
competence
s and skills

Ilgums

Apmācību mērķis/
rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)

Metodoloģija un Apmācību metodes (Kā )

1 nedēļa

- Izpētīt vecāka
gadagājuma cilvēku
situāciju un izanalizēt viņu
vajadzības
- Apzināt vietējo situāciju
un darbības/iespējas, kas
saistītas vecāka
gadagājuma cilvēkiem
- Kā izveidot labu
informācijas analīzi

This Unit is built on a three levels
methodological approach:
1.Theoretical/Didactic: it provides neutral
context-based information

Unit 2 contents are closely linked to
practical work in learning contexts with
elderly people.
The pedagogical approach is practicaltheoretical and aimed at encouraging the
use of ICT to achieve personal
development.

Ilgums

Apmācību mērķis/
rezultāts

- Vecāka gadagājuma
cilvēki: raksturs, sajūtas,
vajadzības.
- prezentāija par
visvarīgāko informāciju un
reursiem, kas ir
nepieciešmai, lai atbalstītu
vecāka gadagājuma
cilvēkus;
- Basic elements on
telecentre’s activities and
potential
- Present data on Italian
old population according
to CENSIS and IRP
- Basic elements on the
Third Age Universities:
aims and concrete
examples
- Italian population and
ICT: main data and general
overview
Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)

1 nedēļa

-Identificēt vecāka
gadagājuma cilvēku
digitālo prasmju trūkumus
un barjeras;
-noteikt procedūras / IKT
iespējas /
programmatūras / saturu
/ resursus vecāka
gadagājuma cilvēkiem;
-izstrādāt stratēģijas un

- Examples and ideas of ICT
uses for elderly people
- Main barriers between
elderly people and ICT
- Basic elements to
customize ICT
devices/software/contents
/resources to elderly
people needs and
difficulties

Minīmālai
s nodaļas
apguves
laiks – 5
stunda

Minīmālai
s nodaļas
apguves
laiks – 5
stunda

Izmantojamie materiāli un rīki

Apmācību
moduļa
dalībnieki
Pasniedzēj
s un
apmācāmi
e.

2.Interpretational: it provides oriented
positions on the phenomenon and
elements to deconstruct them
3.Critical: it stimulates context-based
elaboration

Metodoloģija un Apmācību metodes (Kā
)
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Apmācību
moduļa
dalībnieki
Pasniedzēj
s un
apmācāmi
e.

Novērtējums
Task 1: Il territorio e il
telecentro (Your territory
and the telecentre):
individual work aimed at
describing the local
context, as related to the
elderly.
Forum: I bisogni degli
anziani nel tuo territorio
(Elderly needs in your
territory): sharing and
exchange of experiences
and opinions.
Self Evaluation
Questionnaire Unit 1.

Novērtējums
Task 1: Incoraggiare gli
anziani (Encouraging
elderly people): individual
work aimed at define
strategies/ideas to
encourage elderly people
in using ICT.
Forum: Pregiudizi e
soluzioni (Prejudices and
solutions): sharing and
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Apmācību
nodaļas
nosaukums
3. nodaļa
IKT
apmācības

pasākumus, lai veicinātu
IKT izmantošanu vecāka
gadagājuma cilvēkiem
- Definēt lomas /
uzdevumus e-prasmju
veicinātājam lai veicinātu
sociālo iekļaušanu

- Overview on facilitator’s
characteristics, skills and
tasks
- Examples on elderly
people motivation to learn
and use ICT
- Examples of ICT learning
opportunities for elderly
people
- Examples of broadband
use for e-services access

Ilgums

Apmācību mērķis/
rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)

Metodoloģija un Apmācību metodes (Kā
)

1 nedēļa

- Iemācīties, kā piemērot
datorus, programmatūru
un apguves porgrammas
vecāka gadagājuma
cilvēku prasmēm un
vajadzībām
- Izveidot digitālo prasmju
apmācību programmu;
- Vienkāršu programmu
izmantošana vecāka
gadagājuma cilvēkiem

- Basic controls and
functions to customize
hardware and software
- Basic elements of field
researches on elderly
training needs and abilities
- Basic elements and
criteria to design a training
programme
- Practical elements for PC
use
- Examples of software
(ELDY and Genealogia)

Unit 3 provides a logical scheme
presenting the process of designing
targeted activities starting from users'
needs.
It encourages a customized use of the
resources available, stimulating personal
elaboration.

Minīmālai
s nodaļas
apguves
laiks – 5
stunda

exchange of experiences
on how to overcome
prejudices and identify
solutions.
Self Evaluation
Questionnaire Unit 2.
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Apmācību
moduļa
dalībnieki
Pasniedzēj
s un
apmācāmi
e.

Novērtējums
Mandatory tasks
Task 1: Progettare
un’attività formativa per
le persone anziane (To
design a training activity
for elderly people):
individual work aimed at
designing a
workshop/training
programme on ICT for
elderly people
Task 2: Wiki: materiali di
apprendimento per
persone anziane (Wiki:
training materials for
elderly people): find ICT
learning
materials/resources, etc.
and add them to the Wiki,
in order to achieve a
group result
Forum: La formazione nel
tuo telecentro (Training
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4. nodaļa
IKT
apmācību
programmas
vecāka
gadagājuma
cilvēkiem

1 nedēļa
Minīmālai
s nodaļas
apguves
laiks – 5
stunda

- Iemācīties, kā IKT var
kļūt par svarīgu resursu
vecāka gadagājuma
cilvēku personīgajā
izaugsmē;
- Izveidot IKT apmācību
programmu vecāka
gadagājuma cilvēkiem

- Examples of ICT
workshops and projects in
the Telecentres
- Guidelines of the project
“Grandfathers on-line”
- Examples of projects for
elderly digital literacy

Unit 4 moves a step forward toward the
process of designing targeted activities
starting from users' needs (practical and
customized application of the knowledge
acquired)
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Pasniedzēj
s un
apmācāmi
e.

in your telecentre):
sharing and exchange of
good practices of training
activities in the
telecentres
Self Evaluation
Questionnaire Unit 3
_______
Optional task:
Costruisci l’albero
genalogico della tua
famiglia! (Build your
family tree!): individual
work using the software
“Genealogia”
Mandatory tasks
Task 1: Il mio progetto
sulle TIC per gli anziani
(My project on ICT for
elderly people): individual
work aimed at designing a
training project in your
telecentre for elderly
people
Task 2: Wiki: Progetti per
gli anziani (Wiki: projects
for elderly people): share
in the Wiki your
experiences of ICT
projects devoted to the
elderly, in order to
achieve a group result
Forum: Altri progetti e
workshops (Other
projects and workshops):
sharing and exchange of
ideas on workshops and
activities in the
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Apmācību
nodaļas
nosaukums
Noslēdzošā
nodaļa

Ilgums

Apmācību mērķis/
rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)

Metodoloģija un Apmācību metodes (Kā )

Izmantojamie materiāli un rīki

10 dienas

- Izvērtēt zināšanas /
iegūtās prasmes
- Apmācībās iegūto
zināšanu piemērošana
praksē;
- Izvērtēt apmācību
moduļa piemērotību
mērķauditorijai

- Noslēguma eksāmens
- Forums
- Novērtējuma anketa

The final exam consists in a
collaborative/cooperative learning
exercise allowing the assessment of
students' capability to use skills and
competences acquired in each learning
unit in an integrated and transversal way.
It is aimed at evaluating work related
skills (more than theoretical knowledge).
The exercise has to be realized in groups
of 5.
The students themselves have to select
their "final exam mates" during the 4
weeks of training (to foster interchange
during the training and allow the
constitution of groups of people sharing
the same interests/ideas/projects/work
contexts).
After the deadline each group has to
present its product to the virtual class
and the tutor in the framework of a face
to face session and/or online interactive
session.
Moreover, students will be proposed to
answer a evaluation questionnaire on the
module and to participate in a feedback
forum.

Final Exam: Imagine to design "the
ideal centre for elderly people"
and provide its "business plan". In
particular, answer to the following
points: a. context analysis; b.
target description and target's
expected needs; c. general and
specific objectives; d. activities to
develop; e. methodologies to use;
f. equipment/human
resources/budget requirements; g.
expected results and impact; h.
sustainability and transferability.
Feedback Forum: Students are
invited to share their final
impressions on the module and say
good-bye to other students and to
the tutor.
Evaluation Questionnaire: Students
are asked to fill in a semistructured questionnaire
evaluating the following
dimensions of the received
training: learning outcomes; role
and career development; overall
satisfaction with the module.

Minīmālai
s nodaļas
apguves
laiks – 5
stunda

9

Apmācību
moduļa
dalībnieki
Pasniedzēj
s un
apmācāmi
e.

telecentres
Self Evaluation
Questionnaire Unit 4
Novērtējums
The final exam counts for
50% of the final note. This
50% has to be attributed
on the bases of the
following criteria:
coherence with the
learning inputs (15
points), valorization of ICT
based
methodologies/tools (15
points), innovativeness
and creativity (10 points),
quality of the
presentation (10 points).
The remaining 50% is
attributed on the basis of
participation during the
training (tasks submission
and forum interventions).
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Modulis 4

Iepazīšanās ar MS Office rīkiem

Studenta sagatavotība, uzsākot mācības:

Zināšanas:

Prasmes:

Kompetences:

Vismaz 6 mēnešu darba pieredze kādā mācību
centrā vai līdzīgā iestādē kā pastāvīgam
darbiniekam vai brīvprātīgajam

Pamatzināšanas par mācību centra vidi

Pamatprasmes IKT izmantošanā (datora,
interneta lietošana, e-mācību rīki)

Vietēja mēroga apmācību semināru pānošana
un vadīšana mācību centrā

Pamatzināšanas par iedzīvotāju iesaistīšanu
neformālajā izglītībā

un / vai

Pamatprasmes grupu darbā
Komunikācijas prasmes

vismaz 6 mēnešu darba pieredze apmācību
organizēšanā neformālās izglītības programmās

Studenta sagatavotība mācību noslēgumā:

Zināšanas:

Prasmes:

Kompetences:

E-prasmju pasniedzējs

Laba līmeņa zināšanas par MS Office 2013

Sekmēt digitālo prasmju apguvi mācību centros

Vidēja līmeņa zināšanas par MS Office rīku
izmantošanu personīgajām un profesionālajām
vajadzībām

Organizēt un vadīt digitālo prasmju apguves
darbnīcas neformālās izglītības programmās

Nodarbību vadīšana par tēmu - MS Office rīku
izmantošana mērķauditorijām ar dažādu
sagatavotības līmeni

Lietotdažādus komunikācijas rīkus, lai veicinātu
mācību centra atpazīstamību reģionālā līmenī
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Mācību satura pārveidošana,
pielāgošana,integrēšana atbilstoši studentu
vajadzībām
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Apmācību
nodaļas
nosaukums
Ievadnodaļa
pmācību nodaļas
nosaukums

Ilgums

Minimālais
apguves laiks - 1
stunda 1
nedēļas laikā
Ilgums

Apmācības mērķis /
rezultāts
- Iepazīties ar mācību vidi

- Iepazīties ar apmācību
platformu un tās funkcijām

- Izprast moduļa saturu,
mērķus un metodoloģiju

- Izprast pasniedzēja lomu

- Izprast vērtēšanas sistēmu un
kritērijus
mācības mērķis / rezultāts

Apmācību saturs

- Apmācību platformas
lietošana
- Studenta profila izveide
-Interaktīvo rīku
pārvaldīšana
-Komunikācijas
organizēšana starp
studentu un pasniedzēju
apmācības saturs

Metodoloģija un
apmācību metodes

Izmantojamie
materiāli un rīki

Studentiem iespēja piekļūt
platformai tiek
nodrošināta dažas dienas
pirms apmācību
uzsākšanas. Šajā laikā
jāiepazīstas ar kursa
saturu, pieejamajiem
resursiem, jāizveido savs
profils, jāiepazīstas ar
forumā publicētajām
ziņām.

Lasīšanai

Pasniedzēja uzdevums šajā
laikā ir sniegt atbalstu
studentiem, atbildēt uz
jautājumiem, palīdzēt
ikvienam izveidot savu
profilu, forumā sazināties
ar citiem pasniedzējiem un
studentiem.

- Forums

Mācību saturs:
- Moduļa plāns
- Moduļa saturs
Tehniskie norādījumi:
- Platformas lietotāja
rokasgrāmata
- Instrukcija lietotāja profila
izveidei

- Personīgās un tehniskās
prasības

Komunikācija un
interaktīvie rīki:
- Ziņojuma dēlis un jaunumi
- Prezentāciju forums

......Metodoloģija un
apmācību metodes

ateriāli
un rīki
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Apmācību
moduļa
dalībnieki
Pasniedzējs
un
studentiuļa

dalībnieki

Novērtējums

Ievadnodarbības mērķis ir
sagatavoties apmācību
procesam.
Ievadnodarbība paredzēta
arī tāpēc, lai pārbaudītu
studentu motivāciju
iesaistīties mācībās.
Studenti, kas 1 nedēļas
laikā nav izveidojuši savu
profilu un iepazinušies ar
plānoto apmācību norisi un
saturu, tiek aizstāti ar
citiem studentiem, kas
gaida iespēju iesaistīties
procesā.
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Apmācību
nodaļas
nosaukums
1.nodaļa
MS Word tekstapstrādes
lietotne

Ilgums

Minimālais
apguves laiks - 4
stundas vienas
nedēļas laikā

Apmācības mērķis /
rezultāts
- Izmantot MS Word
pamatfunkcijas:
atvērt dokumentu, ievadīt
tekstu, saglabāt dokumentu;
rediģēt un formatēt ievadītu
tekstu
- Veikt teksta rediģēšanas
pamatdarbības: izgriezt,
dublēt / ielīmēt, labot
- Izprast MS Word apgūšanas
nozīmi savas digitālās
kompetences pilnveidē

Apmācību saturs

- Pamatzināšanas par MS
Word izmantošanas
iespējām
- Zināšanas par to, kā
datorā instalēt MS Office
programmatūru

Metodoloģija un
apmācību metodes
Nodaļas izklāsts balstīts
uzteorētiski / didaktisko
pieeju: tās mērķis ir sniegt
priekšstatu par
programmu MS Word.

Izmantojamie
materiāli un rīki
Lasīšanai:
Kas ir MS Word?
http://office.microsoft.com/
lvlv/novice/HA010265951.asp
x
Pamatuzdevumi programmā

- MS Word 2013
programmas logs; lentes,
cilnes, rīkjoslas

Word2013; dokumenta

- Darbības dokumentu
atvēršanai un saglabāšanai

http://office.microsoft.com/

- Teksta rediģēšana: kļūdu
labošana, darbības izgriezt/dublēt/ielīmēt,
teksta formatēšana

help/HA102809673.aspx

atvēršana, lasīšana,
saglabāšana, drukāšana
lv-lv/word-

MS Word iegāde,
liejupielāde un instalēšana
http://office.microsoft.com/
lv-lv/excelhelp/HA010354262.aspx
Īsinājumtaustiņu
izmantošana
http://windows.microsoft.c
om/lvlv/windows/keyboardshortcuts#keyboardshortcuts=windows-7
http://office.microsoft.com/
lv-lv/wordhelp/HA102748895.aspx
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Apmācību
moduļa
dalībnieki
Pasniedzējs
un studenti

Novērtējums

1.uzdevums
Izveidot MS Word
dokumentu, kurā
aprakstīta studenta
pārstāvētā mācību centra
darbība, mērķi, sasniegumi.
Uzdevums veicams
individuāli, tā mērķis pārbaudīt 1.nodaļā apgūtās
zināšanas un prasmes.
Forums -atgriezeniskā
saite, dalīšanās pieredzē,
kā veicies 1. uzdevuma
izpildē.
1.nodaļas noslēgumā pašpārbaude.

Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
nodaļas
nosaukums
2.nodaļa
MS Word
(padziļinātais
līmenis)

Ilgums

Minimālais
apguves laiks - 5
stundas vienas
nedēļas laikā

Apmācības mērķis /
rezultāts

Apmācību saturs

Metodoloģija un
apmācību metodes

-Apgūt MS Word lietošanu
padziļinātā līmenī

- Tabulēšanas pieturu
iestatīšana un noņemšana

-Izprast MS Word pieejamo
veidņu izmantošanas iespējas

- Teksta stilu un
formatējuma lietošana

-Iegūt priekšstatu par MS
Office 365 un tekstapstrādes
lietotnes izmantošanu
tiešsaistē

- Tabulu veidošanas
paņēmieni, darbības ar
tabulām

2.nodaļā zināšanu un
prasmju apguvē izmantota
gan teorētiskā pieeja, kas
ļauj padziļināt iegūtās
zināšanas, gan praktiskā
pieeja, kas veicina
zināšanu izmantošanu
praktiskajā darbībā, ļauj
tās nostiprināt, izmantot
ikdienā sastopamās
situācijās, dažādos
kontekstos.

- MS Word veidņu
izmantošana, pielāgošana
lietotāja vajadzībām

Izmantojamie
materiāli un rīki
Lasīšanai:
Tabulēšanas pieturu
iestatīšana un noņemšana
http://office.microsoft.com/
lv-lv/wordhelp/HA101854821.aspx
Teksta stilu un formatējuma
lietošana
http://office.microsoft.com/
lv-lv/wordhelp/HP005189221.aspx
Tabulu veidošanas
paņēmieni, darbības ar
tabulām
http://office.microsoft.com/
lv-lv/wordhelp/HA010370560.aspx

- Attēlu galerijas
izmantošana
- MS Word 2013 lietošana
tiešsaistē

MS Word veidņu
izmantošana
http://office.microsoft.com/
lv-lv/wordhelp/HA102840145.aspx?CT
T=5&origin=HA102809673
http://office.microsoft.com/
lvLV/templates/results.aspx?q
u=word&av=zwd150&query
id=62dcd551-873b-4119850c-3da9c1a0d456
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Apmācību
moduļa
dalībnieki
Pasniedzējs
un studenti

Novērtējums

1.uzdevums
Izmantojot 2.nodaļā
apgūtās zināšanas un
prasmes, izveidot
informatīvu
reklāmmateriālu par kādu
mācību centru.
Uzdevumu katrs students
veic individuāli.
Forums -mācību centra
reklamēšana, dalīšanās
pieredzē par sagatavoto
materiālu - idejas,
stratēģijas, instrumenti, kas
izmantojami darbā.
2.nodaļas noslēgumā pašpārbaude.
Uzdevums pēc izvēles individuāls darbs: izveidot
reklāmu par mācību centru,
kas būtu izvietojama centra
reklāmas stendā,
auditorijās u.tml.

Projekts «Trans e-facilitator »

MS Office 365
http://office.microsoft.com/
lv-lv/

Apmācību
nodaļas
nosaukums
3.nodaļa
MS Excel izklājlapulietotne

Ilgums

Minimālais
apguves laiks - 5
stundas vienas
nedēļas laikā

Apmācības mērķis /
rezultāts

Apmācību saturs

-Iepazīties ar MS Excel darba
vidi, zināt darba lapas
pamatelementus: rinda,
kolonna, šūna

- Iepazīšanās ar MS Excel
2013 darba vidi

-Iepazīties ar pamatdarbībām,
kuras var veikt programmā MS
Excel 2013

-Dažādu datu tipu
lietošana
-Formulu lietošana

-Veidot diagrammas

- Vienkāršāko funkciju
izmantošana

- Izprast MS Excel apgūšanas
nozīmi savas digitālās
kompetences pilnveidē

-MS Excel darblapas
izveidošana un
formatēšana

Metodoloģija un
apmācību metodes
3.nodaļā zināšanu un
prasmju apguvē izmantota
gan teorētiskā pieeja, kas
ļauj padziļināt iegūtās
zināšanas, gan praktiskā
pieeja, kas veicina
zināšanu izmantošanu
praktiskajā darbībā, ļauj
tās nostiprināt, izmantot
ikdienā sastopamās
situācijās, dažādos
kontekstos.

Izmantojamie
materiāli un rīki
Lasīšanai:
Jaunumi programmā MS
Excel 2013
http://office.microsoft.com/
lv-lv/excelhelp/HA102809308.aspx
MS Excel lietoto datu tipi
http://office.microsoft.com/
lv-lv/excelhelp/HA102836946.aspx
Diagrammas izveide
http://office.microsoft.com/
lv-lv/excelhelp/HP010342356.aspx

-Diagrammu un grafiku
veidošana

Darblapas izveidošana un
formatēšana
http://office.microsoft.com/
lv-lv/excelhelp/HA010380498.aspx
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Apmācību
moduļa
dalībnieki
Pasniedzējs
un studenti

Novērtējums

1.uzdevums
Apkopot un noformēt
datus par
studentu/apmeklētāju
skaitu, sastāvu (kritēriji pēc
izvēles) savā mācību centrā
dažādos laika periodos.
Izmantojot formulas un
funkcijas, veikt datu
salīdzinošo analīzi. Izveidot
diagrammas un grafikus.
Uzdevumu katrs students
veic individuāli.
Forums - 3.nodaļā apgūtais,
dalīšanās pieredzē, kā
veicies uzdevumu izpildē.
3.nodaļas noslēgumā pašpārbaude.

Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
nodaļas
nosaukums
4.sadaļa
MS PowerPoint prezentāciju
lietotne

Ilgums

Minimālais
apguves laiks - 5
stundas vienas
nedēļas laikā

Apmācības mērķis /
rezultāts
- Lietot MS PowerPoint
pamatfunkcijas: atvērt,
modificēt un saglabāt
prezentācijas
-Ievietot slaidos tekstu, attēlus
un citus objektus
-Lietot slīdu pārejas un objektu
animācijas
- Izprast MS PowerPoint
apgūšanas nozīmi savas
digitālās kompetences
pilnveidē

Apmācības saturs

-MS PowerPoint 2013
darba vide
-MS PowerPoint veidņu
izmantošana
-Slaidu pievienošana,
dzēšana un noformēšana
-Attēlu ievietošana
prezentācijā
-Slīdu pāreju un objektu
animāciju izmantošana

Metodoloģija un
apmācību metodes

Izmantojamie
materiāli un rīki

4.nodaļā zināšanu un
prasmju apguvē izmantota
gan teorētiskā pieeja, kas
ļauj padziļinātiegūtās
zināšanas, gan praktiskā
pieeja, kas veicina
zināšanu izmantošanu
praktiskajā darbībā, ļauj
tās nostiprināt, izmantot
ikdienā sastopamās
situācijās, dažādos
kontekstos.

Lasīšanai:
MS PowerPoint 2013
http://office.microsoft.com/
lv-lv/powerpoint/

-Vairāku prezentāciju
apvienošana vienā

Veidnes izmantošana ātrai
prezentācijas izveidei
http://office.microsoft.com/
lv-lv/powerpointhelp/HA102749660.aspx
Darbs ar slaidu bibliotēku
http://office.microsoft.com/
lv-lv/sharepoint-foundationhelp/HA102841684.aspx
Attēlu ievietošana
http://office.microsoft.com/
lv-lv/powerpointhelp/HA102749393.aspx
Teksta vai objektu
animēšana
http://office.microsoft.com/
lv-lv/powerpointhelp/HA010336726.aspx
Prezentāciju apvienošana
http://office.microsoft.com/
lv-lv/powerpointhelp/HP003081742.aspx
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Apmācību
moduļa
dalībnieki
Pasniedzējs
un studenti

Novērtējums

1.uzdevums
Izveidot prezentāciju, kas
reklamē katra studenta
pārstāvēto mācību centru.
Prezentācijas mērķis piesaistīt centram
apmeklētājus.
Forums - dalīšanās
pieredzē par iedzīvotājus
iesaisti dažādās mācību
centra aktivitātēs.
4.nodaļas noslēgumā pašpārbaude.

Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
nodaļas
nosaukums
Noslēdzošā nodaļa

Ilgums

Apmācības mērķis /
rezultāts

Pieejams 10
dienas

-Novērtēt apgūtās zināšanas
un prasmes

Minimālais
izpildes laiks - 5
stundas

-Zināšanas un prasmes
izmantot dažādās situācijās,
dažādā kontekstā
-Novērtēt apmācībās iegūto
saistībā ar studentu
vajadzībām

Apmācības saturs

Metodoloģija un
apmācību metodes

Izmantojamie
materiāli un rīki

-Noslēguma pārbaudījums

Noslēguma pārbaudījumā
iekļauts uzdevums, kas
veicams grupā,
sadarbojoties vairākiem
studentiem. Mērķis novērtēt katrā no nodaļām
apgūtās prasmes un
kompetences, kā arī
izmantot tās praktiskā
darbībā.

Noslēguma pārbaudījums:
Jāiedomājas situācija, ka ir
jāuzsāk jauna restorāna
darbība.
Nepieciešams:
a. izveidot un noformēt
nedēļas ēdienkarti,
izmantojot MS Word;
b. sagatavot
reklāmmateriālus
komunikācijai ar klientiem,
izmantojot MS Word un MS
PowerPoint;
c. apkopot un analizēt
nedēļas naudas plūsmu,
izmantojot MS Excel.

-Forums - atgriezeniskās
saites iegūšanai
Novērtējuma anketa

Novērtēt prasmju apguvi ir
būtiskāk nekā teorētiskās
zināšanas.
Uzdevums ir jāveic grupās
pa 5 studentiem katrā.
Studentiem pašiem
jāizvēlas savi grupas
dalībnieki. 4 apmācību
nedēļu laikā studenti ir
viens otru iepazinuši,
dalījušies pieredzē,
diskutējuši. Šie faktori ir
būtiski noslēguma darba
veikšanā.
Darba izpildei paredzētas
ne vairāk kā 10 dienas. Pēc
termiņa beigām katrai
grupai jāprezentē
izveidotais materiāls
virtuālajai klasei un
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Forums atgriezeniskās saites
nodrošināšanai - studentiem
ir jādalās savos iespaidos
par apmācību moduli.
Novērtējuma anketa studenti tiek aicināti
aizpildīt aptauju, kurā
iekļauti daļēji strukturētie
jautājumi, lai novērtētu
apmācību modeli: apmācību
iznākums/rezultāti;
apmācību loma un karjeras
attīstība; vispārējā
apmierinātība ar
apmācībām.

Apmācību
moduļa
dalībnieki
Pasniedzējs
un studenti

Novērtējums

Noslēguma pārbaudījuma
vērtējums veido 50% no
kopējā vērtējuma. Tajā
ietilpst: ieguldījums
apmācību procesā,
aktivitāte (15punkti),
prasmes IKT tehnoloģiju
lietošanā (15 punkti),
inovācija un radošums (10
punkti), prezentācijas
kvalitāte (10 punkti).
Atlikušajos 50% vērtējuma
veido - apmācību
apmeklējums, uzdoto
darbu iesniegšana un
dalība forumos.

Projekts «Trans e-facilitator »

klātienē pasniedzējam vai
arī interaktīvās tiešsaistes
sesijas laikā.
Studentiem ir jāpiedalās
forumā atgriezeniskās
saites iegūšanai, kā arī
jāaizpilda novērtējuma
anketa.
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Modulis 6

Studenta sagatavotība, uzsākot
mācības:
Vismaz 4 mēnešu ilga profesionālā
vai brīvprātīgā darba pieredze
pasākumu organizēšanā un
īstenošanā iedzīvotāju riska
grupām un / vai vismaz 4 mēnešu
ilga profesionālā vai brīvprātīgā
darba pieredze mācību centrā kā
e-prasmju veicinātājam
Studenta sagatavotība mācību
noslēgumā:
E-koordinatora prasmes darbā ar
iedzīvotāju grupām vai atsevišķiem
indivīdiem, lai mazinātu iedzīvotāju
sociālo atstumtību un veicinātu
nodarbinātību
Prasmes sniegt konsultācijas darba
meklētājiem, izmantojot Web 2.0
rīkus, dažādus IKT avotus, izpratne
par sociālās iekļaušanās procesu
veicināšanu

Nodarbinātības veicināšana

Zināšanas:

Prasmes:

Kompetences:

Pamatzināšanas par mācību centriem, to pamatfunkcijām

Tehnoloģiju izmantošanas pamatprasmes (MS
Office, multimediju tehnoloģijas)

Apmācību vadīšana

Pamatzināšanas par darba meklēšanas procesu un / vai profesionālās
orientācijas veicināšanu
Pamatzināšanas par situāciju darba tirgū un nodarbinātības politiku vietējā,
reģionālā un valsts līmenī
Pamatzināšanas par nodarbinātības rādītājiem pilsētā, reģionā

Sadarbības prasmes grupas darba organizēšanā
Sadarbības prasmes ar partneriem, dažādām
organizācijām nodarbinātības veicināšanas
procesā

Mērķgrupas aktivitāšu plānošana
Apmācību sesijas organizēšana (klātienē un
/ vai tālmācībā)

Zināšanas:

Prasmes:

Zināšanas par progresīvu metožu izmantošanu darba meklēšanas procesā,
tā vadības rīkiem

Sadarbības prasmes mācību procesā

Dažādu IKT rīku izmantošana

Dažādu IKT rīku vadības prasmes

Darba meklēšanas procesā izmantojamie
rīki

Zināšanas par Web 2.0 tehnoloģiju izmantošanu darba meklēšanas procesā
Zināšanas par sociālo mediju izmantošanas iespējām nodarbinātības
veicināšanas procesā, īpašu uzmanību veltot iedzīvotāju riska grupām
Sadarbības iespējas ar vietējām amatpersonām nodarbinātības veicināšanai
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Prasmes darbā ar grupām, kam ir dažāds IKT
zināšanu līmenis

Kompetences:

Web 2.0 rīku pārvaldība, lai veicinātu
nodarbinātības iespēju uzlabošanos
Darba meklēšanas semināru organizēšana
pamata un padziļinātā līmenī

Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
nodaļas
nosaukums
Ievadnodaļa

Ilgums
Minimālais
apguves laiks
- 1 stunda 1
nedēļas laikā

Apmācību mērķis/ rezultāts
- Iepazīties ar mācību vidi
- Iepazīties ar apmācību
platformu un tās funkcijām
- Izprast moduļa saturu, mērķus
un metodoloģiju
- Izprast pasniedzēja lomu
- Izprast vērtēšanas sistēmu un
kritērijus

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)
- Apmācību platformas
lietošana
- Studenta profila izveide
- Interaktīvo rīku
pārvaldīšana
- Komunikācijas
organizēšana starp
studentu un pasniedzēju

Metodoloģija un Apmācību metodes
(Kā )

Izmantojamie materiāli
un rīki
Mācību saturs:

Studentiemiespēja piekļūt platformai tiek
nodrošināta dažas dienas pirms apmācību
uzsākšanas. Šajā laikā jāiepazīstas ar kursa
saturu, pieejamajiem resursiem, jāizveido
savs profils, jāiepazīstas ar forumā
publicētajām ziņām.

- Moduļa plāns

Pasniedzēja uzdevums šajā laikā ir sniegt
atbalstu studentiem, atbildēt uz
jautājumiem, palīdzēt ikvienam izveidot
savu profilu, forumā sazināties ar citiem
pasniedzējiem un studentiem.

- Instrukcija lietotāja profila
izveidei

- Moduļa saturs
Tehniskie norādījumi:
- Platformas lietotāja
rokasgrāmata

- Forums
- Personīgās un tehniskās
prasības

Komunikācija un
interaktīvie rīki:
- Ziņojuma dēlis un jaunumi
- Prezentāciju forums
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Apmācību
moduļa
dalībnieki
Pasniedzējs
un studenti

Novērtējums
Studentu
vērtēšana nav
plānota.
Ievadnodarbība
s mērķis ir
sagatavoties
apmācību
procesam.
Ievadnodarbība
paredzēta arī
tāpēc,
laipārbaudītu
studentu
motivāciju
iesaistīties
mācībās.
Studenti, kas 1
nedēļas laikā
nav izveidojuši
savu profilu un
iepazinušies ar
plānoto
apmācību norisi
un saturu, tiek
aizstāti ar
citiem
studentiem, kas
gaida iespēju
iesaistīties
procesā.

Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
nodaļas
nosaukums
1.nodaļa
Esošās situācijas
aprakstīšana,
novērtēšana un
diagnosticēšana

Ilgums

Minimālais
apguves laiks 5 stundas 1
nedēļas laikā

Apmācību mērķis/ rezultāts
- Aktualizēt jautājumu - darba
meklēšana saistībā ar
informācijas iegūšanu
tiešsaistē

- Iepazīties ar tiešsaistē
pieejamajiem zināšanu,
prasmju novērtēšanas rīkiem
un atlasīt atbilstošos katra
studenta situācijai

- Apgūt nepieciešamās
kompetences tiešsaistes
novērtēšanas rīku
izmantošanā

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)

Metodoloģija un Apmācību metodes
(Kā )

- Jēdziena
„nodarbinātība”definēša
na un izmantošana
saistībā ar izpētes darbu
tiešsaistē

Termina „nodarbinātība” izpratne nozīmē
kopveselumā apskatīt atbilstošus
tiešsaistes rīkus, izmantojamās metodes un
darba meklēšanas procesu tiešsaistē.

- Aktīvu tiešsaistes centru
nodarbinātības
veicināšanai apzināšana
un to nozīme vietējā
mērogā

- E-koordinatora lomas
noteikšana (situācijas
analīze: e-koordinatora
atbalsts pieejams/nav
pieejams)

- Lietotāja situācijas
novērtēšana un analīze
- Iepazīšanās ar tuvākajā
pašvaldībā pieejamajiem
resursiem
nodarbinātības
veicināšanai

- Pieejamo novērtēšanas

Sākumā katram studentam tiek piedāvāts
individuāls uzdevums izpratnes
padziļināšanai par galvenajiem
nodarbinātības aspektiem vietējā
pašvaldībā.
Pirmā uzdevuma veikšana ļauj katram
studentam profesionālāk sagatavoties un
atvieglo darba meklēšanas procesu
tiešsaistē (uzdevums: ziņojuma
sagatavošana par pašvaldību, kurā viņš /
viņa dzīvo).
Pēc uzdevuma veikšanas studenti tiek
aicināti dalīties savās pārdomās ar pārējiem
grupas biedriem, tadejādi apkopojot
vietējā, reģionālā un valsts līmenī
pieejamos resursus, kas attiecas uz
nodarbinātības situācijas uzlabošanu..
Pakāpenības unloģiskas pieejas ievērošana
nodaļas apguvē ļauj studentiem definēt
savu lomu (lomu e-koordinators) saistībā ar
nodarbinātības veicināšanu un atvieglot
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Izmantojamie materiāli
un rīki
Lasīšanai:
Nodarbinātības statistika
http://epp.eurostat.ec.europ
a.eu/statistics_explained/ind
ex.php/Employment_statisti
cs/lv
Nodarbinātības Valsts
aģentūras mājas lapa
http://nva.gov.lv/
Darba likumdošana
http://www.cv.lv/content/in
dex.php?id=849&gr=1
Tiešsaistes rīki:
Skillage
Vai Jūs esat gatavs sākt
strādāt?
http://www.skillage.eu/
Visatbilstošākā amata tests
http://www.cv.lv/new_test/
ceq.php
Prasmju un zināšanu testi
http://etesti.lv/?page_id=37
IT barometrs
http://www.ecdl.lv/pretestL
V/index.php

Apmācību
moduļa
dalībnieki
Pasniedzējs
un studenti

Novērtējums

1.uzdevums
Uzrakstīt
ziņojumu par
tuvāko mācību
centru saistībā
ar
nodarbinātības
veicināšanu.
2.uzdevums
Patstāvīgi
atrast
tiešsaistes rīku
- „Vai Jūs esat
gatavs sākt
strādāt”,
sniegt atbildes
uz
jautājumiem
un publicēt
savu viedokli,
pārdomas
forumā

3.uzdevums
Forums: dalība

Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
nodaļas
nosaukums

Ilgums

Apmācību mērķis/ rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)
rīku izmantošana saistībā
ar darba meklētāju
tipiem, viņu vajadzībām,
zināšanām un prasmēm

3.nodaļa
Interneta resursi
nodarbinātībai

Minimālais
apguves laiks
- 5 stundas 1
nedēļas laikā

Efektīva darba meklēšanai
paredzēto interneta resursu
izmantošana
Prasme atrast mūsdienīgus
(progresīvus) resursus un Web
2.0 rīkus darba meklēšanai
tiešsaistē

- Pasīvās un aktīvās
darbības veicināšana,
lai apgūtu darba
meklēšanas prasmes
internetā

- Tiešaistes darba
meklēšanas datu bāzu
pārvaldīšana

Metodoloģija un Apmācību metodes
(Kā )

Izmantojamie materiāli
un rīki

Apmācību
moduļa
dalībnieki

darba meklēšanasprocesu tiešsaistē
grupām un / vai atsevišķiem indivīdiem.

diskusijā
4.uzdevums

Noslēgumā studentilietotāja līmenī pārzina
dažādus zināšanu un prasmju novērtēšanas
pamatinstrumentus un spēj tos
izmantotdarba meklēšanas un
nodarbināmības uzlabošanas procesā.

Studenti darbā meklēšanā tiešsaistē
pielieto dažādas progresīvas metodes un
rīkus.

Izmantojot datubāzes un tiešsaistes
profesionālos tīklus, studenti būtiski
pilnveido savas prasmes darba meklēšanā,
izmantojot IKT.

- Studentu CV
ievietošana darba
meklēšanas portālos,
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Novērtējums

Apkopot
atrastās saites
uz interneta
resursiem par
nodarbinātību
un publicēt tās
Vikipēdijā.

Lasīšanai:
Kas ir RSS?
http://datoriem.lv/arhivs/ka
s-ir-rss/
RSS plūsmas pievienošana
http://office.microsoft.com/l
v-lv/outlookhelp/HA010159539.aspx
Izveidot RSS plūsmu
http://www.cv.lv/gen_rss.ph
p
Web 2.0 rīki (prezentācija)
http://odo.lv/Training/Web2
Tools
Informācijas apkopojums no
vadošajiem darba

Studenti un
pasniedzējs

1. nodaļas
noslēgumā pašpārbaude
1.uzdevums
Izveidot
vadlīnijas
studentiem kas jāzina,
uzsākot darba
meklēšanu
tiešsaistē.
2.uzdevums
Forums:
atgriezeniskā
saite par veikto
uzdevumu.
3.uzdevums
Vikipēdija:

Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
nodaļas
nosaukums

Ilgums

Apmācību mērķis/ rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)

Metodoloģija un Apmācību metodes
(Kā )

Izmantojamie materiāli
un rīki

atbalsta sniegšana un
procesa veicināšana

Šajā nodaļā tiek analizētas Web 2.0 rīku
iespējas, kā rezultātā studenti iepazīstas ar
RSS plūsmas izmantošanas iespējām, kā arī
digitālās identitātes aizsardzības
jautājumiem.

meklēšanas portāliem
http://visidarbi.lv/darbamekletajiem
Ievietosavu CV
http://www.cvmarket.lv/me
mber_cvs.php
Pievienojiet savu CV mūsu
datu bāzē
http://www.cv.lv/darbamekletajiem

- RSS (Really Simple
Syndication) plūsmas
pievienošana, lai
atvieglotu piekļuvi
darba piedāvājumu
saturam

Web 2.0 rīki ir integrēti nodarbinātības
tiešsaistes resursos.

Apmācību
moduļa
dalībnieki

Novērtējums
apkopot
internetā
atrastos
resursus par
nodarbinātību.
4. uzdevums
Forums:
diskusija par
digitālo
identitāti.
3.nodaļas
noslēgumā pašpārbaude

- Interneta lietotāja
digitālās identitātes
pārvaldīšana un
aizsardzība,
padziļinātas izpratnes
veidošana šo tēmu
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Apmācību
nodaļas
nosaukums

4. nodaļa

Procesa
pārraudzīšana darba
meklēšanas
semināra(darbnī
cas)
organizēšana
tiešsaistē

Ilgums
Minimālais
apguves laiks
- 5 stundas 1
nedēļas laikā

Apmācību mērķis/ rezultāts
Darba meklēšanas semināra
(darbnīcas) organizēšana
Darba meklēšanā izmantojamo
datu bāzu pārvaldīšana

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)
- Darba meklēšanas
resursu pārvaldīšana
(skat. iepriekšējās
nodaļas), plānojot
semināru

- Noteiktu posmu
ievērošana, lai
optimizētu darba
piedāvājumu izpētes
plānu semināra laikā

- Kā rosināt piedalīties
seminārā un sekot
līdzi studentu
darbībām

Metodoloģija un Apmācību metodes
(Kā )
Studenti pielieto zināšanas un prasmes, kas
apgūtas iepriekšējās nodaļās.
Studenti apkopo datus un resursus, kas
pieejami sadaļā par nodarbinātību, un
ievieto tos noteiktā paraugā/veidnē,
veidojot praktiskas vadlīnijas.
Studenti plāno aktivitātes un veido
ieteikumus tiem, kas darbojas darba
meklēšanas darbnīcās.
Studenti iemācās, kā lietotāja profilā
integrēt dažādus rīkus, lai sekotu lietotāja
darbībām un veiktu novērtēšanu.

Izmantojamie materiāli
un rīki
Nedēļas plānojuma sagatave
Novērtējuma lapa

Apmācību
moduļa
dalībnieki
Studenti un
pasniedzējs

Novērtējums

1.uzdevums
Atlasīt resursus,
kas studentiem
jāizmantosemin
āra laikā.
2.uzdevums
Forums:
atgriezeniskā
saite par veikto
uzdevumu.
3.uzdevums
Forums:
metodikas
izstrāde, kas
veicinātu
nodarbinātības
iespējas
tiešsaistes
centros.
4.nodaļas
noslēgumā pašpārbaude
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Apmācību
nodaļas
nosaukums

Noslēdzošā
nodaļa

Noslēguma
forums un
novērtējuma
anketas
aizpildīšana

Ilgums
Pieejams 10
dienas
Minimālais
izpildes laiks 1 stunda

Apmācību mērķis/ rezultāts
Iegūto zināšanu un prasmju
novērtēšana

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)

Metodoloģija un Apmācību metodes
(Kā )

Izmantojamie materiāli
un rīki

Noslēguma pārbaudījums - 12 jautājumi, uz
kuriem atbildes jāsniedz ierobežotā laikā
(12 minūtēs).

Noslēguma pārbaudījums
Forums atgriezeniskāssaites
iegūšanai
Novērtējuma anketa

Jautājumos ietvertas tēmas, kas apgūtas 1.
– 4. nodaļā.
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Apmācību
moduļa
dalībnieki
Studenti un
pasniedzējs

Novērtējums
1.uzdevums
Noslēguma
pārbaudījums
2.uzdevums
Dalība
noslēguma
forumā
3. uzdevums
Aptaujas
anketas
aizpildīšana

Projekts «Trans e-facilitator »

Modulis 7

Apmācāmo iepriekšējais
sagatavotības līmenis:
Zems profesionālais sagatavotības
līmenis, minimums 4 mēnešu
pieredze –eprasmju apmācību
vadīšanā
Prasmes un zināšanas kursa
noslēgumā:
E-prasmju pasniedzējs

E-prasmju apmācību plānošana

Zināšanas:
Zināšanas par apmācību centru un tā
apmeklētāju vajadzībām.

Prasmes:
Standarta tehnoloģiskās prasmes
(office, multimedia)
Spēja strādāt ar dažāda zināšanu
līmeņa apmāčibu grupām.

Zināšanas:
Zināšanas un izpratne par digitālo
plaidu un digitālajām prasmēm.
Ka sir e-prasmju māčibu centri un to
mērķi.
Apmācību vajadžibu noteikšana.
Mērķi. E-prasmju apmācību seminārs
un novērtēšana.
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Prasmes:
Apgūt svarīgākās teholoģisko rīku
lietošanas prasmes.
Apgūt e-prasmju apmācību
organizēšanas prasmes.

Kompetences:
Standarta e-prasmju
pasniedzēja prasmes
Prasmes IKT
tehnoloģijās un rīkos

Kompetences:

Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
Nodaļas
nosaukums
Ievada nodaļa

Ilgums

Apmācību mērķis/
rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)

Metodoloģija un Apmācību metodes
(Kā )

Izmantojamie materiāli un rīki

1 nedēļa

- Apgūt zināšanas un
prasmes kā strādāt ar
apmācību vidi.

- Kā lietot apmācību
platformu;
- Kā aizpildīt studenta
personīgo informāciju
profilā;
- Kā rīkoties ar
interaktīvajiem rīkiem;
- Kā koordinēt saziņu starp
pasniedzējiem un
studentiem.

Mēs piedāvājam studentiem iespēju
piekļūt platformai dažas dienas pirms
moduļa apmācību sākuma, lai iepazītos
ar informāciju par apmācību kursu un tā
moduļiem, lai veicinātu turpmāku
sekmīgu apmācību kursa un tā modūļu
apgūšanu.

Moduļa prezentācijas:
• Moduļa mērķi.
• Moduļa saturs.
• Moduļa mērķis.
• Moduļa struktūra un
mērķauditorija
• Tehniskās un personālprasības
• Pasniedzēja loma moduļa apguvē
• Foruma lietošana
• Moduļa plāns

Ievadmodulis

Apmācību
Nodaļas
nosaukums

Ilgums

Apmācību mērķis/
rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)

Obligātie nosacījumi Ievada nodaļai:
•
Iepazīties ar forumu;
•
Aizpildīt personīgo
informāciju savā profilā;
•
Iepazīties ar informāciju kā
lietot ziņojumu dēli un
forumu, lai apmainītos ar
informāciju starp
pasniedzējiem un
studentiem.

Metodoloģija un Apmācību metodes
(Kā )
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Apmācību
moduļa
dalībnieki
Pasniedzējs
un
apmācāmie.

Novērtējums

Apmācību
moduļa
dalībnieki

Novērtējums

Šī nodaļa netiek
novērtēta. Šī nodaļa
ir paredzēta, lai
iepazīstinātu
studentus ar
apmācību procesu.

Informācija kā lietot platformu.
• Īss apskats kā lietot Moodle
platformu.
• Padomi kā pielabot sava profila
bildi.
• Ziņojumu dēļis un jaunumu
sadaļa.
• Pasniedzēju un studentu foruma
prezentācija.

Izmantojamie materiāli un rīki

Projekts «Trans e-facilitator »

1. nodaļa:
Digitālās
prasmes un to
nozīme mācību
centros

Minimālais
apguves
laiks – 5
stundas.
1 nedēļa

- Veicināt izpratni, kas ir
digitālā plaisa un kā to
saistīt ar esošo
sitācijumācību centros.
- Izprast jēdzienu
digitālās prasmes.
- Zināšanas par digitālo
prasmju semināriem.

- Izzināt un izprast jēdzienus
digitālā plaisa un digitālā
vide;
- Kas ir digitālo prasmju
mācību centri un to mērķi;
- Izprast galveno e-prasmju
veicinātāja lomu: digitālā
iekļaušana….
- Bringing the concepts
learned to the reality of
each telecenter and
community.

Šajā nodaļā studentiem tiek piedāvāts
apgūt un izprast jēdzienus par digitālo
plaisu,
digitālājam
prasmēs
un
telecentru nozīmi. Pēc to apgūšanas,
sasaistīt tos ar situāciju savā mācību
centrā (telecentrs).
Lai veiktu šo uzdevumu, mēs piedāvājam
studentiem dalīties pieredzē forumā ar
citiem apmācāmajiem par šo jēdzienu
izpratni. Kopā ar citu apmācāmo un
pasniedzēju palīdzību un kopēju viedokļu
apmaiņu, tiks izveidota vienota definīcija
šiem globālajiem jēdzieniem un tiks
pielāgota studentu reālajā darba vidē.
Nodaļas noslēguma darbā pasniedzējs
apmācāmajiem
lūgs
izveidot
priekšlikumus
10
instrumentiem
(rīkiem), kas jāievero, lai mācību centrā
apgūtu digitālās prasmes.
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Lasīšana:
Rokasgrāmata “Apmācība datoru
un interneta lietošanā Latvijas
bezdarbniekiem”
Programma “Informācijas
sabiedŗibas pamatprasmes”
IT pamatiemaņu apmācības kurss
pieaugušajiem

Pasniedzējs
un
apmācāmie

1. uzdevums Forums: Share with
the group your
definition of digital
literacy.
2. uzdevums: 10
priekšlikumi digitālo
prasmju
instrumentiem
(rīkiem)
Pašnovērtējums par
1. nodaļu.

Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
Nodaļas
nosaukums
2. nodaļa:
Apmācību
satura analīze
un apmācību
mērķu
noteikšana

Ilgums
Minimālais
apguves
laiks – 5
stundas.
1 nedēļa

Apmācību mērķis/
rezultāts

- Izprast apmācību
plānošanas vajadzību,
noteikt mērķus,
balstoties uz
identificētajā
vajadzībām.

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)

- Iemācīties noteikt
apmācību vajadzības un
raksturot apmācību
vajadzību mērķi.

- Iemācīties, kā noteikt
apmācību semināru mērķi,
balstoties uz iepriekš
identificētām apmācību
vajadzībām.

Metodoloģija un Apmācību metodes
(Kā )
Šī nodaļa balstās uz zināšanu apguves, kā
noteikt indivīda apmācību vajadzību,
paplašināšanu, kā arī to pielietošanu
mācību centros.
1. uzdevums
Analizējot praktiskas situācijas,
studentiem tiks parādīts, kā to darīt.
Šis uzdevums palīdzēs apmācāmajiem
definēts apmācību mērķus, balstoties uz
iepriekš identificētām apmācību
vajadzībām.
2. uzdevums
Apmācāmajam jāizveido e-prasmju
apmācību programma.
Paralēli Moodle platformas Forumā
pieejamajai informācijai, lai apgūtu šo
nodaļu, apmācāmajam būs pieejami arī
dažādi drukāti materiāli.
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Izmantojamie materiāli un rīki

Praktiski uzdevumi:
Tiešsaistes testēšanas rīks “IT
barometrs”
Mācību rīks “KC4All” – Key
Competences for All
(Pamatkompetences visiem)

Apmācību
moduļa
dalībnieki
Pasniedzējs
un
apmācāmie

Novērtējums
1. uzdevums Forums: Prakstiskas
situācijas analīze.
2. uzdevums: Soļi, lai
izveidoto e-prasmju
apmacibu semināru
plānu.
Pašnovērtējums par
2. nodaļu

Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
Nodaļas
nosaukums
3. nodaļa
E-prasmju
apmācību
plānošana.
Datora
pamatprasmju
rīki.

Ilgums
Minimālais
apguves
laiks – 5
stundas.
1 nedēļa

Apmācību mērķis/
rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)

Metodoloģija un Apmācību metodes
(Kā )

- Izpratne par to, kādi
aspekti jāņem vērā
plānojot e-prasmju
apmācības (materiāli,
apmācību satur,s
apmācību ilgums u.c.)

- Plānot e-prasmju
apmācību semināru

Diskusijas, kādiem jābūt kritērijiem un
apmācību metodoloģijai, lai e-prasmju
apmācību semināri noritētu veiksmīgi.

-Zināšanas par dažādiem
datora pamatprasmju
resursiem un rīkiem,
strādājot ar
apmācāmajiem.

- Zināšans par datora
pamatprasmju resursiem un
rīkiem, kā palīgmateriālu eprasmju apmācībās.
- Apgūt dažādu
datoraplikāciju lietojumu.

Izmantojot šo rīku, katram
apmācāmajam ir jāizveido un jāsastāda
e-prasmju apmācību plāns un struktūra.
Apmācāmo diskusijas Forumā, lai dalītos
pieredzē par apgūto tēmu.
Paralēli Moodle platformas Forumā
pieejamajai informācijai, lai apgūtu šo
nodaļu, apmācāmajam būs pieejami arī
dažādi drukāti materiāli.
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Izmantojamie materiāli un rīki
Lasīšana:

Apmācību
moduļa
dalībnieki
Pasniedzējs
un
apmācāmie

Novērtējums
1. uzdevums Forums:
Metodoloģiskie
kritēriji e-prasmju
apmācību
organizēšanai.
2. uzdevums: Eprasmju apmācību
plānošana un
apmācību struktūra.
Pašnovērtējums par
3. nodaļu

Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
Nodaļas
nosaukums
4. nodaļa
Novērtēšana
kā palīgs eprasmju
veicinātājiem.

Noslēdzošā
nodaļa
Forums un
novērējuma
aptaujas
anketas

Ilgums
Minimālais
apguves
laiks – 5
stundas.
1 nedēļa

1 nedēļa

Apmācību mērķis/
rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)

Metodoloģija un Apmācību metodes
(Kā )

- Izprast apmācību
novērtējuma sistēmas
nepieciešamību, lai
uzlabotu turpmāko
apmācību procesu

-Apgūt apmācību
novērtējuma fāzes:
a) Apmācāmo testēšana
pirms apmācībām, lai
noteiktu viņa sākotnējo
zināšanu un prasmju
līmeni;.
b) Novērtējums apmācību
laikā, lai noteiktu, vai ir
nepieciešamas kādas
korekcijas apmācību saturā;
c) Novērtējums pēc
apmācībām, vai ir sasniegti
apmācību programmā
noteiktie apmācību mērķi.

Ar šīs nodaļas palīdzību apmācāmajiem
tiks parādīts, cik liela nozīmē ir
novērtēšanai apmācību laikā.

- Apgūt rīkus un startēģiju,
kā novērtēt apmācību
aktivitātes.

Paralēli Moodle platformas Forumā
pieejamajai informācijai, lai apgūtu šo
nodaļu, apmācāmajam būs pieejami arī
dažādi drukāti materiāli.

Novērtējuma forums.
Novērtējuma aptaujas
anketas.

Studentiem tiek piedāvāts atbildēt un
novērtējuma aptaujas anketas
jautājumiem par apgūto moduli un
piedalīties novērtējuma forumā.

Apzināties apmācību
rezultātus un apgūto
zināšanu vērtību.

Izmantojamie materiāli un rīki
Lasīšana:

Apmācību
moduļa
dalībnieki
Pasniedzējs
un
apmācāmie

Diskusija Forumā par ieteikumiem, kā
veidot apmācību novērtējumu.

Novērtējums
1. uzdevums Forum: Apmācību
semināru un kursu
novērtēšanas
sistēma.

Apmācāmajiem ir jaizveido apmācību
novērtēšanas anketas plāns, lai redzētu
cik dažādi veidota var būs novērtējuma
sistēmā atšķirībā no tā, vai tā tiek veikta
apmācību sākumā, vidū vai beigās.

2. uzdevums:
Apmācību
novērtēšanas
anketas izveide.

Apmācāmo diskusijas Forumā, lai dalītos
pieredzē par apgūto tēmu.

Pašnovērtējums par
4. nodaļu
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Novērtējuma forums un
noslēgums.
Novērtējuma aptaujas anketas.
Noslēguma eksāmens.

Studenti

Noslēguma
eksāmens

Projekts «Trans e-facilitator »

Modulis 8

Apmācāmo iepriekšējais sagatavotības
līmenis:
Minimums 4 mēnešu pieredze e-prasmju
apmācību vadīšanā

Tiešsaistes procedūras – kā veicināt piekļuvi e-pakalpojumiem

Zināšanas:
Zināšanas par apmācību centru darbību un
lietotāju vajadzībām

Prasmes:
Pamatprasmes darbā ar datoru
(tekstapstrāde, interneta pārlūkošana).
Labas prasmes apmācību vadīšanā: pacietība,
empātija, izpratne par apmācāmo vajadzībām.

Kompetences:
Apmācību plānošana dažādām mērķu grupām.
Apmācību vadīšana klātienē.

Prasmes:
Prasmes un zināšanas kursa noslēgumā:
E-pakalpojumu procedūru pasniedzējs spēs
veiksmīgi vadīt e-pakalpojumu rīku lietošanas
apmācību dažāda vecuma un sagatavotības
līmeņa mērķauditorijām.

Zināšanas:
Zināšanas par e-pakalpojumu procedūru, vidi,
rīkiem, digitālo identitāti, drošību, lietošanu,
tehnisko iekārtu pielietojumu, izplatīšanu.

Kursa laikā apgūtas iemaņas veiksmīgai
sadarbībai.
Prasmes rīkoties ar svarīgākajiem
tehnoloģiskajiem rīkiem e-pakalpojumu
procedūru lietošanas demonstrēšanai un
apmācībai.
Prasme strādāt ar apmācību grupu, kurā ir
atšķirīgs e-prasmju līmenis un vajadzības.
Zināšanas par lietotāja drošību un aizsardzību
internetā.
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Kompetences:
Prasmes rīkoties ar nozīmīgākajiem tehnoloģiskajiem rīkiem.
Sapratne par e-pakalpojumu procedūru pārvaldību internetā.
Prasme organizēt e-pakalpojumu procedūru apmācību kursus
dažāda līmeņa mērķauditorijām.

Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
nodaļas
nosaukums
Ievadnodarbība

Ilgums

Apmācību
mērķis/ rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)

1 nedēļa

Apgūt
pamatzināšanas
un pamatprasmes
e-mācību vides
pārvaldīšanā,
pielāgošanā
konkrētām
lietotāja
vajadzībām.

E-mācību
platformas un ar
to lietošanu
saistīto
programmu
lietošanas
pamatprasmes.
E-rīku lietošanai
nepieciešamo
lietotāja datu
sagatavošana,
reģistrēšana.
Interaktīvo rīku
pārvaldīšana.
Studentu un
pasniedzēja
komunikācija.

Metodoloģija un
mācību metodes
(Kā un kādā veidā)
Iespēja studentiem
piekļūt platformai
zināmu laiku pirms
apmācību sākumai,
lai apgūtu būtisku
informāciju un
pamatprasmes par
kursu un moduli, kas
veicinātu turpmāko
apmācību procesu.
Obligāti izpildāmie
uzdevumi
ievadnodarbībā:
Iepazīstināt ar sevi,
izmantojot
platformas iespējas.
Zināt un prast
izveidot un rediģēt
lietotāja profilu
dažādu e-rīku
izmantošanai pēc
vajadzības.
Iepazīšanās forumā
lasīt ziņas no
pasniedzēja/citiem
studentiem.

Izmantojamie materiāli un rīki
Mācību moduļa/platformas/ programmas prezentācija:
http://www.opensource.bda.lv/files/LV/Moodle_student.pdf
Mērķis.
Saturs.
Uzdevumi.
Struktūra un metodoloģija.
https://eduspace.lv/macibas/course/category.php?id=137
Personīgās un tehniskās prasības
pasniedzējam.
Forums.
Moduļa plāns.
Lietošanas pamatprasības, pamatprasmes.
Lietotāja profila izveidošana, datu pievienošana, rediģēšana.
http://estudijas.lu.lv/mod/page/view.php?id=18728
http://estudijas.lu.lv/mod/book/view.php?id=107493
http://www.youtube.com/watch?v=GJrc1LEJCMo
Komunikācijas un informācijas apmaiņas rīki platformas ietvaros.
https://moodle.org/forums/
Veiktā darba prezentācija.
http://lbbjss.wordpress.com/2012/03/02/publiska-uzstasanas-kasir-jazina-lai-veiksmigi-uzstatos/
http://www.slideshare.net/Rihards_Blese/prezentcijas-mksla
http://nekrize.lv/efektivu-prezentaciju-maksla/
http://karjeraunnauda.espati.lv/index/view/id/2065/Prezentacijasprasmes-ko-verts-nemt-vera/
http://www.perfectsales.lv/prezentacijas-prasme
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Apmācību
moduļa
dalībnieki
Studenti un
pasniedzēji

Novērtējums
Šī nodaļa nav
izvērtēšanai.
Tā kalpo, lai
izglītojamie varētu
uzsākt mācību
procesu.

Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
nodaļas
nosaukums
1. nodaļa:
E-pakalpojumi

Ilgums

Apmācību
mērķis/ rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)

5 stundas, lai
izpildītu
obligāto
minimumu
1 nedēļa

E-pakalpojumu
jēdziens.
Nepieciešamo
zināšanu un
prasmju
apzināšana par Epakalpojumu
izmantošanu.

E-pakalpojumu
procedūras
Vide un
sabiedrība
Lietotāji un to
vajadzības
Mācību centra
loma

Apmācību centra
E-pakalpojumu
loma.

Apmācību
nodaļas
nosaukums
2. nodaļa:
Drošība un rīki

Ilgums

Apmācību
mērķis/ rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)

5 stundas, lai
izpildītu
obligāto
minimumu
1 nedēļa

Izprast
pamatprincipus,
lai pārvaldītu Epakalpojumus ar
maksimālu savu
un citu drošību.
Saprast tiesisko
regulējumu, kurā
E-pakalpojumi tiek

E-pakalpojumu
procedūras,
lietošanas
sertifikāts un
digitālais
(elektroniskais)
paraksts,
Elektroniskais ID.
Interneta

Metodoloģija un
mācību metodes
(Kā un kādā veidā)
Kas ir Epakalpojumi?
Noteikt zināšanas
un prasmes, kas
nepieciešamas un
būtiskas.
Izprast konkrētā
mācību centra un
kursu apmeklētāja
vajadzības.
Rakstisks
teorētiskais
materiāls mācību
atbalstam.
Atbalsts forumā
jautājumu un atbilžu
veidā, ko sniegs
pasniedzējs Moodle
platformā.
Studentiem jāizpilda
divi uzdevumi.

Izmantojamie materiāli un rīki

Metodoloģija un
mācību metodes
(Kā un kādā veidā)
Dinamiska
informācija
lietotājiem par
pamatprincipiem, kā
vadīt Epakalpojumus ar
optimālu
nodrošinājumu.
Dažādi instrumenti

Izmantojamie materiāli un rīki

Apmācību materiāli, platforma, forums, e-vide, pasniedzējs,
tehniskie resursi.
www.eduspace.lv
https://www.latvija.lv/Default.aspx
https://www.eparaksts.lv/lv/
https://www.epakalpojumi.lv/
https://e.csdd.lv/

Apmācību materiāli, platforma, forums, e-vide, pasniedzējs,
tehniskie resursi.
Pikšķerēšana: http://windows.microsoft.com/lv-lv/windowsvista/what-is-phishing
Drošība internetā:
https://eduspace.lv/macibas/course/category.php?id=12
http://www.drossinternets.lv/page/85
http://www.sargi-sevi.lv/?id=260&
http://www.youtube.com/watch?v=k-_UTj6UWL8
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Apmācību
moduļa
dalībnieki
Studenti un
pasniedzēji

Novērtējums

Apmācību
moduļa
dalībnieki
Studenti un
pasniedzēji

Novērtējums

Uzdevumu izpilde:
Dalība forumā.
Lietotāja profila
izveidošana,
rediģēšana.
Prezentēšana.
Komunikācija
forumā, jautājumi
un atbildes.
Ziņu un jaunumu
izmantošana.
Teorētiskas
informācijas
gūšana par Epakalpojum.

Uzdevumu izpilde:
Dalība forumā.
Lietotāja profila
izveidošana,
rediģēšana.
Prezentēšana.
Komunikācija
forumā, jautājumi
un atbildes.

Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
nodaļas
nosaukums
3. nodaļa
E-pakalpojumu
procedūru
katalogs

realizēti.
Zināt pamata
instrumentus, lai
pielietotu Epakalpojumu
procedūras valsts
pārvaldē un
individuāli.

maksājumi.
Drošības un Epakalpojumu
procedūrās.
Valsts un Eiropas
tiesību akti par
drošību Epakalpojumu
procedūrām.

un resursi, lai
papildinātu minimāli
nepieciešamo
informatīvo saturu.
E-pakalpojumu
procedūru piemēri.
Rakstiska materiāla
atbalsts, neatkarīgi
no foruma, kuru
vadīs pasniedzējs
Moodle platformā.
Studentiem būs
jāizpilda paredzētie
uzdevumi.

http://www.deac.lv/?object_id=924
Sociālie tīkli: http://www.drossinternets.lv/page.php?id=89
eID karte: https://www.eparaksts.lv/lv/jaunumi/no-novembrajaunas-paaudzes-eparaksta-viedkartes/
https://ib.swedbank.lv/private u.c. banku internetbanku vietnes
http://www.1188.lv/
http://www.bezrindas.lv/
https://www.paypal.com/lv
Elektroniska nauda:
http://vimeo.com/67195661
http://www.klientuskola.lv/lv/kas-tev-jazina-par-finansupakalpojumiem/elektroniska-nauda.html
http://likumi.lv/doc.php?id=206634

Ilgums

Apmācību
mērķis/ rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)

Izmantojamie materiāli un rīki

5 stundas, lai
izpildītu
obligāto
minimumu
1 nedēļa

E-pakalpojumu
procedūru pamata
soļi.
Zināt un prast
izveidot vietni Epakalpojumu
lietošanas
apmācīšanai, kā
arī, lai izveidotu Epakalpojumu
procedūru
katalogu.

Galvenais Epakalpojumu
procedūrās.
Kā izveidot evietni, lai mācītu
E-pakalpojumu
procedūras.
Datu
sagatavošana un
klasifikācija Epakalpojumu
procedūru
tehnisko datu
lapās.

Metodoloģija un
mācību metodes
(Kā un kādā veidā)
Pilnīga izpratne Epakalpojumu
jautājumos, studenti
iemācīsies veidot evietnes, lai veicinātu
mācīšanos
lietotājiem nākotnē.
Studenti arī
sagatavos katalogu
par E-pakalpojumu
procedūrām.
Studentiem būs
rakstiska materiāla
atbalsts, neatkarīgi
no foruma, kuru
vadīs pasniedzējs
Moodle platformā.
Studentiem būs

Apmācību materiāli, platforma, forums, e-vide, pasniedzējs,
tehniskie resursi.
www.eduspace.lv
https://e.csdd.lv/
https://www.latvija.lv/Default.aspx
https://www.eparaksts.lv/lv/
https://www.epakalpojumi.lv/
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Ziņu un jaunumu
izmantošana.
Teorētiskas
informācijas
gūšana par Epakalpojumiem.

Apmācību
moduļa
dalībnieki
Studenti un
pasniedzēji

Novērtējums
Uzdevumu izpilde:
Dalība forumā.
Lietotāja profila
izveidošana,
rediģēšana.
Prezentēšana.
Komunikācija
forumā, jautājumi
un atbildes.
Ziņu un jaunumu
izmantošana.
Teorētiskas
informācijas
gūšana par Epakalpojumiem.

Projekts «Trans e-facilitator »

jāizpilda paredzētie
uzdevumi.
Apmācību
nodaļas
nosaukums
4. nodaļa
Izplatīšana

Ilgums

Apmācību
mērķis/ rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)

5 stundas, lai
izpildītu
obligāto
minimumu
1 nedēļa

Mācīties reklamēt
E-pakalpojumu
procedūras

Mācīties izplatīt
E-pakalpojumu
procedūras ar
digitāliem
plakātiem,
reklāmām,
blogiem, mājas
lapām, sociāliem
tīkliem, e-pastu.
Sniegt piemērus
interaktīvas
telpas diskusijām
un dalīties
pieredzē un
zināšanās ar
kursa studentiem.

Metodoloģija un
mācību metodes
(Kā un kādā veidā)
Norādes par to, kā
izplatīt Epakalpojumu
procedūras un
kādas zināšanas un
prasmes
nepieciešamas, lai
to veiktu.
Izplatīšanu tiks
ierosināts veikt ar
digitāliem
plakātiem,
reklāmām, blogiem,
mājas lapām,
sociāliem tīkliem, epastu. Studentiem
būs rakstiska
materiāla atbalsts,
neatkarīgi no
foruma, kuru vadīs
pasniedzējs Moodle
platformā.
Studentiem būs
jāizpilda paredzētie
uzdevumi.

Izmantojamie materiāli un rīki
Apmācību materiāli, platform, forums, e-vide, pasniedzējs,
tehniskie resursi.
Mājas lapas, videopamācības.
http://estudijas.lu.lv/mod/page/view.php?id=18728
http://estudijas.lu.lv/mod/book/view.php?id=107493
http://www.youtube.com/watch?v=GJrc1LEJCMo
Mākoņdatošana:
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Docs
http://windows.microsoft.com/lv-lv/skydrive/skydrivehelp#skydrive-help=tab1
https://www.dropbox.com/
Tiešsaistes aptaujas:
http://www.visidati.lv/
https://www.aptauja.lv/?gclid=CJSelJmshLoCFcxF3godigwAuQ
https://sites.google.com/site/sciencequestpd/googletools/google-form-tutorial un
http://teachergatis.blogspot.com/2011/01/aptauju-veidosana-argoogle.html
Blogu veidošana:
https://www.blogger.com/features
http://www.slideshare.net/cepis33/blogs-apmcbas-pmcbas
Citi rīki:
http://en.linoit.com/
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Apmācību
moduļa
dalībnieki
Studenti un
pasniedzēji

Novērtējums
Uzdevumu izpilde:
Dalība forumā.
Lietotāja profila
izveidošana,
rediģēšana.
Prezentēšana.
Komunikācija
forumā, jautājumi
un atbildes.
Ziņu un jaunumu
izmantošana.
Teorētiskas
informācijas
gūšana par Epakalpojumiem

Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
nodaļas
nosaukums
Noslēgums.
Forums un
vērtējums.

Ilgums

Apmācību
mērķis/ rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)

1 nedēļa

Būt informētam
par nodaļas
mērķiem.

Vērtēšana.
Forums.
Vērtējuma
anketa.

Metodoloģija un
mācību metodes
(Kā un kādā veidā)
Studentiem tiks
piedāvāts atbildēt
uz anketas
jautājumiem,
novērtējot moduli
un piedalīties
novērtēšanā dialogā
– forumā.

Izmantojamie materiāli un rīki
Novērtēšana un atsveicināšanās forumā.
Novērtējuma anketa.
Nobeiguma eksāmens.
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Apmācību
moduļa
dalībnieki
Studenti

Novērtējums
Nobeiguma
eksāmens

Projekts «Trans e-facilitator »

Module 9

e-aizsardzība un e-drošība

Prasmes:
Apmācāmo iepriekšējais sagatavotības
līmenis:
Minimums 6 mēnešu pieredze e-prasmju
apmācību vadīšanā

Zināšanas:
Zināšanas par apmācību centru darbību un
lietotāju vajadzībām

Pamatprasmes darbā ar datoru
(tekstapstrāde, interneta pārlūkošana).
Labas prasmes apmācību vadīšanā: pacietība,
empātija, izpratne par apmācāmo vajadzībām.

Kompetences:
Apmācību plānošana dažādām mērķu grupām.
Apmācību vadīšana klātienē.

Prasmes:
Prasmes un zināšanas kursa noslēgumā:
E-prasmju pasniedzējs spēs veiksmīgi vadīt
apmācības par drošību un aizsardzību
internetā dažāda vecuma un sagatavotības
līmeņa mērķauditorijām.

Zināšanas:
Zināšanas par e-drošību un e-aizsardzību.
Zināšanas par digitālās identitātes pārvaldību.
Zināšanas par plaši izmantotām
programmatūrām e-drošībai.
Zināšanas par apmācību veidiem un rīkiem
jauniešu aizsardzībai internetā.

Kursa laikā apgūtas iemaņas veiksmīgai
sadarbībai.
Prasmes rīkoties ar svarīgākajiem
tehnoloģiskajiem rīkiem e-drošībai.
Prasme strādāt ar apmācību grupu, kurā ir
atšķirīgs e-prasmju līmenis un vajadzības.
Zināšanas par bērnu un jauniešu aizsardzību
internetā.

Kompetences:
Prasmes rīkoties ar nozīmīgākajiem tehnoloģiskajiem rīkiem.
Sapratne par digitālās identitātes pārvaldību internetā.
Prasme organizēte-drošības apmācību kursus dažāda līmeņa
mērķauditorijām.

E-aizsardzība - viss, kas saistās ar drošu interneta izmantošanu, cilvēka rīcību un zināšanām, interneta ētiku.
E-drošība- tehnoloģiska aizsardzība, programmatūras, vīrusi utt.
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Apmācību
nodaļas
nosaukums

Ilgums

Apmācību mērķis/ rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts?)

Metodoloģija un apmācību
metodes (Kā?)

Ievada nodaļa

1 nedēļa

- Iepazīties ar apmācību
metodoloģiju.

-Kā rīkoties ar apmācību
platformu?
-Kā aizpildīt studenta
personīgo profila
informāciju?
-Kā rīkoties ar
interaktīvajiem rīkiem?
- Kā koordinēt saziņu
starp pasniedzēju un
studentiem?

Mēs piedāvājam studentiem iespēju
piekļūt platformai dažas dienas pirms
apmācību sākuma, lai iepazītos ar kursu,
tā moduļiem un veiksmīgāk varētu
iekļauties apmācību procesā.

Iepazīšanās
modulis

- Iegūt zināšanas un prasmes
strādāt ar apmācību vidi.

Vienīgie obligātie nosacījumiievada
nodaļai ir:
•
Iepazīties ar forumu;
•
Aizpildīt personīgo
informāciju profilā;
•
Iemācīties apmainīties ar
ziņojumiem starp
pasniedzējiem un studentiem
ziņojumu dēlī un forumā

Izmantot YPRT matricu nākošo nodaļu
apguvē - apskatīt riskus un draudus, kas
attiecināmi uz konkrēto nodaļu.
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Izmantojamie materiāli
un rīki
Moduļa prezentācija:
• Ievads;
• Moduļa saturs;
• Moduļa mērķis;
• Atšķirība starp edrošību un eaizsardzību;
• Moduļa struktūra un
metodoloģija;
• Personīgā un tehniskā
sagatavotība moduļa
apguvei;
• Pasniedzēja loma
modeļa apguvē;
• Foruma lietošana;
• Moduļa plāns.
Informācija par to kā lietot
platformu:
• Īss pārskats par
Moodle platformas
lietošanu;
• Ziņojumu dēlis un
jaunumu sadaļa;
• Foruma prezentācija
pasniedzējiem un
studentiem.

Apmācību
moduļa
dalībnieki

Novērtējums

Pasniedzējs
un
apmācāmie.

Šī nodaļa netiek
novērtēta. Šī
nodaļa ir
paredzēta, lai
iepazīstinātu
studentus ar
apmācību
procesu.

Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
nodaļas
nosaukums

Ilgums

1. Nodaļa

Minimālais
apguves laiks 5 stundas 1
nedēļas laikā

Drošība
internetā

Apmācību mērķis/ rezultāts

- Pamatzināšanas par edrošību un atšķirība starp edrošību un e-aizsardzību;
- Veicināt pārdomas par
personīgo drošību, datu
aizsardzību un privātumu
internetā;
- Zināšanas par intelektuālo
īpašumu internetā
(autortiesībām, atvērtiem
datiem, CreativeComons
licencēm utt.);
- Analizēt un spēt identificēt
draudus internetā un
sociālajos medijos;
- Zināšanas par aizsardzības
pasākumiem.

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)

- Atšķirības starp edrošību un e-aizsardzību
(liekot uzsvaru uz edrošību);
- Zināšanas par
privātumu, personīgajiem
datiem un datu
aizsardzību;
- Pamatzināšanas par
intelektuālo īpašumu;

- Pārskats par
eksistējošiem riskiem un
draudiem tiešsaistē;
spēja tos definēt, atšķirt
un klasificēt;

- Pašaizsardzības
metodes;

- Piemēri un idejas.

Metodoloģija un apmācību
metodes (Kā )

Izmantojamie materiāli
un rīki

Apmācību
moduļa
dalībnieki

Novērtējums

Šī nodaļa ir veidota deduktīvi – sākot no
vispārīgās informācijas pārejot pie
specifiskākām sadaļām.

Lasīšanai :

Pasniedzējs
un
apmācāmie.

1. uzdevums
Izvēlēties
konkrētu edrošības risku,
to apspriest un
nodefinēt.
Prezentēt savus
rezultātus
pārejai grupai
un kopīgi tos
pārrunāt.

Pirmajā sadaļā tieksniegtas
pamatzināšanas par e-drošību un
zināšanas par atšķirībām e-drošībā un eaizsardzībā.
Sākotnēji studenti nosauc visus sev
zināmos riskus un draudus. Lai iegūtu
padziļinātas zināšanas, tie definē
nosauktos draudus un sastāda sarakstu
ar riskiem tiešsaistē.
Izmantojot YPRT matricu risku un draudu
identificēšanai, parādīt lielākos riskus,
kas apdraud e-drošību.

•

•

•

•

Diskusija par atšķirībām draudu
definīcijās un to klasifikācija.
Grupu darbs par priekšdarbiem draudu
novēršanai un aizsardzības stratēģijām
draudu gadījumā - piemēri no dzīves un
situāciju analīzes.
Noslēgumā studenti ir apguvuši dažādas
aizsardzības metodes.
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Rokasgrāmata
skolotājiem "Drošība
internetā"www.drossin
ternets.lv
Datora, informācijas un
personiska drošība
https://www.esidross.l
v/2011/05/10/datorainformacijas-unpersoniska-drosiba/
Kas ir
CreativeCommons?http
://www.onkulis.com/20
08/02/25/kas-ir-creativecommons/
Privātums Sociālajos
tīklos
http://windows.micros
oft.com/lv-lv/windows8/privacy-on-publicnetworks

•

Latvijas Republikas
Autortiesību likums

•

Latvijas

2.uzdevums
Izplānot saturu
lekcijai vai
nodarbībai, kā
veiksmīgāk
pasniegt
pašaizsardzības
metodes draudu
laicīgai
novēršanai.
1. nodaļas
pašpārbaude.

Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
nodaļas
nosaukums

Ilgums

Apmācību mērķis/ rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts)

Metodoloģija un apmācību
metodes (Kā )

Izmantojamie materiāli
un rīki
RepublikasElektronisko
sakaru likums
•

40

Latvijas Republikas
Latvijas Fizisko
personas datu
aizsardzības likums

Apmācību
moduļa
dalībnieki

Novērtējums

Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
nodaļas
nosaukums
2.Nodaļa
Aizsardzība
internetā

Ilgums
Minimālais
apguves
laiks - 5
stundas 1
nedēļas laikā

Apmācību mērķis/
rezultāts
- Veicināt izpratni par
interneta drošības
jautājumiem.
- Drošības rīki un tīklu drošība
dažādām interneta piekļuves
ierīcēm, operētājsistēmām un
tīklu tipiem.
-Laicīga draudu identificēšana
un novēršana.

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts?)

Metodoloģija un apmācību
metodes (Kā?)

Izmantojamie materiāli
un rīki

- Atšķirības starp edrošību un eaizsardzību (uzsvars
uz e-aizsardzību);

Šajā nodaļā galvenokārt tiek
veiktas teorētiskās apmācības ar
praktiskiem piemēriem, lai
nostiprinātu studentu zināšanas.

- Informācija par
dažādiem draudu
tipiem un
aizsardzības rīkiem
personālajiem
datoriem un to
programmatūrai;

Tiek izmantota YPRT matrica īpašu
uzsvaru liekot uz draudiem, kas
saistīti ar e-aizsardzību.

Lasīšanai:
•
Microsoft Datora
aizsardzība Windows 8
http://windows.microso
ft.com/lv-lv/windows8/protect-pc;

- Noderīgi rīki
tehniskajai
aizsardzībai un
prasme rīkoties ar
tiem;

•

Papildus zināšanu apguvei, tiek
izmantoti video materiāli.
Praktiski piemēri un dažādi
uzdevumi, lai nostiprinātu iegūtās
zināšanas un dotu praktiskus
padomus, kā realizēt piedāvātos
risinājums.

- Stiprās un vājās
puses dažādiem
drošības rīkiem;

Vīrusi un
ļaunprogrammatūrahttp
://windows.microsoft.c
om/lv-lv/windows8/windows-defender;
•

- Interneta drošības
stratēģijas.
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Datora drošība
izmantojot internetu
http://windows.microso
ft.com/lv-lv/windows8/shared-help-protectyourself-ie-10;

Windows Ugunsmūru
pamācība- Microsoft
mājas lapa;
•
Informācijas tehnoloģiju
drošības likums;
•
Mājas datora
aizsardzība
http://www.drossi
nternets.lv/upload/materiali/
majas_datoru_aizsardziba.pd
f.
Bezmaksas
drošības risinājumi https://www.esidross.lv/cate
gory/bezmaksas-risinajumi/

Apmācību
moduļa
dalībnieki
Pasniedzējs
un
apmācāmie.

Novērtējums

1. uzdevums
Sastādīt
sarakstu ar
aizsardzības
līdzekļiem.
2. uzdevums
Diskutēt grupā
par riskiem, no
kuriem var
izvairīties,
laicīgi plānojot
aizsardzības
pasākumus un
kuri riski nav
paredzami un
no kuriem
nevar
izvairīties ar
aizsardzības
rīkiem.
3.uzdevums
Izveidot savas
iestādes IT
aizsardzības
plānu.
2.nodaļas
pašpārbaude.

Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
nodaļas
nosaukums

Ilgums

Apmācību mērķis/
rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts?)

Metodoloģija un apmācību
metodes (Kā?)
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Izmantojamie materiāli
un rīki

Apmācību
moduļa
dalībnieki

Novērtējums

Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
nodaļas
nosaukums
3.nodaļa
Digitālās
identitātespār
valdība un
Privātums
sociālajos
tīklos

Ilgums

Apmācību mērķis/
rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts?)

Metodoloģija un apmācību
metodes (Kā?)

Izmantojamie materiāli
un rīki

Novērtējums

Minimālais
apguves laiks
- 5 stundas 1
nedēļas laikā

Apmācību
moduļa
dalībnieki

-Sapratne, ko nozīmē sociālie
tīkli, digitālā identitāte un
lietotāju veidots saturs;

Pamatzināšanas par
sociālajiem tīkliem,
digitālo identitāti un
lietotāju veidotu saturu.

1. Teorētiskais ievads;
2. Praktiskie uzdevumi kā papildinājums
teorētiskajiem materiāliem;
3. Digitālās identitātes pozitīvo un
negatīvo aspektu izvērtējums.

Lasīt:
•
Latvijas Fizisko personas
datu aizsardzības
likums;
•
Rokasgrāmata
skolotajiem "Drošība
internetā";www.drossin
ternets.lv.

Pasniedzējs
un
apmācāmie.

1.uzdevums
Kurš par kuru
vairāk uzzinās?
Darbs pa
pāriem:
Studenti sadalās
pa pāriem un
veic par otru
cilvēku izpēti
internetā;
atrastā
informācija
jāprezentē
pasniedzējam
un otram
grupas
dalībniekam.
Diskutēt par
atrasto
informāciju- ko
tā par cilvēku
pastāsta, ko
varētu uzlabot.

-Izpratne, kā internets veicina
digitālās identitātes attīstību;
-Sapratne par dažādām sociālo
tīklu platformām, to
raksturojums un loma digitālās
identitātes veidošanā un
pārvaldībā;
- Informācija par specifiskiem
digitālās identitātes veidošanas
riskiem indivīdiem un
iestādēm;
- Drošības aspektu ievērošana,
rūpējoties par iestādes vai
indivīda digitālo reputāciju.

Zināšanas par to, kā
internets var palīdzēt
veicināt digitālās
identitātes attīstību gan
indivīdiem
(pieaugušajiem un
jauniešiem), gan
iestādēm.

Video:

Dažādas sociālo tīklu
aplikācijas un to
raksturojums
(mērķauditorija,
funkcijas, lietošanas
noteikumi, datu
aizsardzība, privātuma
uzstādījumi, piegādātāji
utt.); digitālo datu
pārvaldības iespējas un
draudi - paroles, vairāku
lietotāju kontu
pārvaldība, datu noturība
utt.

•

Valodas lietojums
internetā un digitālā
identitāte
http://www.youtube.co
m/watch?feature=playe
r_embedded&v=CPHSg
CSYNBY#at=78;

•

Digitālā identitāte
sociālajos tīklos un
lietotāju veidots saturs
http://www.youtube.co
m/watch?v=0s23yJWk0
FE;

•

Tava identitāte
internetā- psiholoģiskie
aspekti un problēmas
http://www.youtube.co
m/watch?v=rMY9Wy1q
oOE.

2.uzdevums
Izvēlēties vienu
sociālo tīklu,
izveidot tajā
lietotāja kontu
un testēt tā
funkcionalitāti.

3.nodaļas
pašpārbaude.
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Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
nodaļas
nosaukums
4. nodaļa
Jauniešu
aizsardzība

Ilgums
Minimālais
apguves laiks
- 5 stundas 1
nedēļas laikā

Apmācību mērķis/
rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts?)

Metodoloģija un apmācību
metodes (Kā?)

-Saprast, ko bērni un jaunieši
dara internetā (izklaide, saziņa,
mācības u.c.);

-Informācija par
atšķirībām dažādās
vecuma grupāsinterneta
lietošanas paradumos;

Šī nodaļa tiek balstīta uz teorētiskām
zināšanām par atšķirībām interneta
lietošanas paradumos,salīdzinot
pieaugušos, bērnus un jauniešus.
Nodaļā tiek apskatītas šādas tēmas:
-Tiesiskie regulējumi;
-Priekšdarbi un sagatavošanās, kas
nodrošina bērniem un jauniešiem
pamataizsardzību;
-Konkrēti piemēri, kas parāda iegūtās
zināšanas un dod ieteikumus to
piemērošanai dzīvē;
-Dažādi praktiski uzdevumi, kas palīdz
nostiprināt apgūtās zināšanas.

-Zināšanas par riskiem, kas var
skart jauniešus internetā, kā
tos paredzēt un novērst, kā
rīkoties saskaroties ar reāliem
draudiem;
-Iedrošināt dalībniekus
organizēt izglītojošas
aktivitātes skolās, bibliotēkās
un e-prasmju centros gan
vecākiem, gan bērniem un
jauniešiem.

-Padziļināta informācija
par riskiem, kas var skart
bērnus un jauniešus;
- Tiesiskie regulējumi;
- Dažādas metodes risku
paredzēšanā un
novēršanā;
- Aktivitātes e-prasmju
centriem jauniešu
digitālo prasmju
uzlabošanai un
aizsardzības risku
apzināšanai un
novēršanai.
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Izmantojamie materiāli
un rīki

Apmācību
moduļa
dalībnieki

Novērtējums

Lasīšanai:
•
Ziņojums par
bērnu aizsardzību digitālā
pasaulē
http://www.europarl.europa
.eu/sides/getDoc.do?pubRef
=-//EP//TEXT+REPORT+A720120353+0+DOC+XML+V0//LV
•
Viedtālruņu un
spēļu konsoļu ierobežojumi
•
Rokasgrāmata
skolotājiem "Drošība
internetā";www.drossintern
ets.lv;
•
Datu Valsts
inspekcijasrekomendācija
„Bērnu datu aizsardzība
skolās”.
•
Bērna izglītošana
datora izmantošanā:
https://www.esidross.lv/2013
/07/16/berna-izglitosanadatora-lietosana/
•
Berni un
internets:http://kaspersky.a
ntivirus.lv/lat/threats/childp
rotect/
•
Video:
•
Video jauniešiem
un bērniem par datoru
drošību
http://www.sheeplive.eu/;
•
Jauniešu
nesaskaņas internetā http://www.youtube.com/w
atch?v=CsdTRQnEuSw.

Pasniedzējs
un
apmācāmie.

1.uzdevums
Pārrunāt
dažādus
iespējamos
riskus
jauniešiem
tiešsaistē,
sagrupēt tos
pēc
bīstamākajiem;
rezultātus
salīdzināt ar EU
Kids
Onlinesurvey III.
2.uzdevums
Analizēt reālu
situāciju, kurā
bērns saskaras
ar draudiem,
analizēt tās
cēloņus un
sekas, kā arī
izstrādāt rīcības
plānu, lai
pasargātu citus
bērnus no
līdzīgām
situācijām.
3.uzdevums
Izstrādāt darba
plānu ar
konkrētām
aktivitātēm, ko
pārstāvētajam
apmācību
centram
realizēt.
4.nodaļas
pašpārbaude.

Projekts «Trans e-facilitator »

Apmācību
nodaļas
nosaukums

Noslēdzošā
nodaļa

Ilgums

Apmācību mērķis/ rezultāts

Apmācību saturs
(Kas tiks mācīts?)

Metodoloģija un apmācību metodes
(Kā?)

Izmantojamie materiāli un
rīki

Apmācību
moduļa
dalībnieki

Novērtējums

1 nedēļa

Apmācību dalībnieki apzinās,
apmācību rezultātus un apgūto
zināšanu vērtību.

Novērtējuma forums.
Novērtējuma aptaujas
anketa.

Studentiem tiks piedāvāts aizpildīt
moduļa novērtējuma anketu un
piedalīties forumā, kurā izteikt savu
vērtējumu. Studenti aizpildīs
pašnovērtējuma testu - IKT drošības
barometrs

Novērtējuma forums.
Novērtējuma aptaujas
anketa.
Pašpārbaudei izmantojams
IKT drošības prasmju
barometrs http://www.ecdl.lv/eguardte
st/index.php
Novērtējumam izmantojami
ECDL Foundation atbalstītie
testi:
eGuardian
Noslēguma eksāmens.

Apmācamie.

Noslēguma
eksāmens.
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