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2. modulis: Jauni nodarbinātības veidi un IKT kompetences sievietēm 
ar invaliditāti 

Ievads 

Jauni nodarbinātības veidi (NYE) un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 
kompetences mūsdienās ir ļoti svarīgas, jo pasaule un darba tirgus turpina attīstīties 
un mainīties. 

Cilvēki ar invaliditāti ļoti bieži nespēj izsekot straujajām izmaiņām sabiedrībā, darba 
tirgū un ekonomikā kopumā.  Tā rezultātā viņiem trūkst daudz informācijas par viņu 
iespējām un jaunajām tendencēm sabiedrībā, piemēram, par pieaugošo IKT nozīmi 
un jaunajām prasmēm, kas nepieciešamas, lai sāktu darbu NYE. 

Jaunajās nozarēs IKT prasmes varētu palīdzēt sievietēm ar fizisko vai sensoro 
invaliditāti atrast darbu. IKT prasmes palīdz darba meklēšanas procesā, kā arī palīdz 
strādāt attālināti.  

IKT prasmes atbalsta arī attālināta darba un tāldarba ideju. Covid-19 laikā, kad tika 
atcelta lielākā daļa klātienes darbu, pasaule nonāca tiešsaistē un varēja darboties 
tikai attālināti. Mūsdienās IKT prasmes un zināšanas par interneta, īpaši sociālo 
mediju, izmantošanu ir izšķirošas nodarbinātības jomā.  

Visbiežāk šāds darbs ir saistīts ar tāldarbu, klientu apkalpošanu, apmācību, 
grāmatvedību, tulkošanu, programmēšanu, arhitektūru un citiem. Mūsdienās šādām 
profesijām galvenā darba vērtība ir datora un arī komunikācijas prasmes. Pasniedzējs 
parāda, kā agrāk iegūtās IKT prasmes un komunikācijas prasmes ir noderīgas, 
nepieciešamas. Apmācāmajām jāapzinās, ka viss ir savstarpēji saistīts. 

Apmācības arī pievērš uzmanību tam, ka labas valodas un komunikācijas prasmes var 
palīdzēt iegūt žurnālista, redaktoru, reklāmas tekstu autoru, tulkotāju un citu darbu. 

Pasniedzējs palīdz apmācāmajām domāt ārpus rāmjiem un pastāsta par dažādiem 
naudas pelnīšanas veidiem. Piemēram, veidojot tīmekļa vietni, emuārus un nopelnot 
naudu, izmantojot reklāmas sociālajos tīklos, vai pārdodot dažus pakalpojumus, 
produktus.  

Visus iepriekš minētos darbus var veiksmīgi veikt attālināti. Iespējas ir bezgalīgas, un 
apmācāmajām būtu izdevīgi uzzināt par visām iespējām, ko var sniegt IKT prasmju 
apguve. Varbūt, izmantojot šos piemērus, apmācāmās var atrast savu patieso 
aicinājumu vai saprast, kā var izmantot savas prasmes, lai sevi uzturētu. 

Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai piedāvātās apmācības koncentrētos tieši uz šīm jaunajām 
prasmēm un lai pasniedzēji ņemtu vērā to, ka cilvēkiem, kuriem šīs apmācības 
nepieciešamas, varbūt nav IKT prasmju, viņi nesaprot datoru nozīmi mūsdienu 
pasaulē un ļoti bieži viņi neapzinās darba iespējas NYE. 
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Mācot 2. moduļa saturu, jāievēro šāda secība: 

Īss ievads par datoriem  

Sākumā ir nepieciešams pastāstīt par datoriem, jo daudziem cilvēkiem nav vai 
gandrīz nav pieredzes ar datoriem, un viņi nespēj tos izmantot, nemaz nerunājot 
par datoru piedāvātajām iespējām. 

Pasniedzējs iepazīstina ar apspriežamo tēmu un sasniedzamajiem rezultātiem. Ir 
svarīgi, lai pasniedzējs uzskatītu, ka vislabāk apgūt datorus var tad, ja 
apmācāmās aktīvi piedalās mācībās.  

Cilvēki bieži vien baidās no datoriem, jo to izmantošanai ir nepieciešamas īpašas 
prasmes. Pasniedzējam jābūt gatavam motivēt apmācāmos sākt izmantot 
datorus. Apmācāmajām jābūt skaidram priekšstatam par to, kāpēc mūsdienās 
datoriem un internetam ir izšķiroša nozīme un kā šīs IKT prasmes var uzlabot 
pieejamību un dzīves kvalitāti. Visa pamatā ir apmācāmo motivācija. 

Apmācāmās pamatprasmes apgūst, darbojoties praktiski – kā ieslēgt datoru, kā 
darbojas pele, kā darbojas tastatūra, tostarp kā rakstīt mazos/lielos burtus, 
pieturzīmes un kā izslēgt datoru. Pasniedzējam vajadzētu būt klātesošam un 
būtu jāpiedāvā sava palīdzība par visu, kas apmācāmajām nav skaidrs. 
Pasniedzējam jābūt gatavam situācijai, kad apmācāmās pat nezina, kā darbināt 
peli vai kā ieslēgt datoru. Apmācāmās nedrīkst steidzināt, ir svarīgi, lai viņas 
justos ērti un visu darītu savā tempā. Tiek ieteikti praktiski uzdevumi, jo tas ir 
labākais veids, kā apgūt jaunas praktiskās iemaņas. 

Šīs nodaļas uzdevums ir palīdzēt apmācāmajām pierast pie datora lietošanas. 
Apmācāmās iegūs pamatzināšanas par datoru. Viņas spēs izmantot datoru 
vienas pašas. Ir svarīgi ņemt vērā katras apmācāmās prasmes, pieredzi un 
mācīšanās tempu. Sāciet lēnām – soli pa solim, lai apmācāmās pierastu izmantot 
peli, tastatūru un datoru kopumā, lai viņas būtu pārliecinātas par apgūtajām 
prasmēm un savām spējām.  

Interneta priekšrocības 

Pasniedzējs pastāsta, kā izmantot internetu. Apmācāmās mācās izmantot 
internetu, meklēt informāciju internetā un iemācās izveidot e-pasta kontu. Šīs 
prasmes mūsdienās ir svarīgas, jo īpaši spēja izmantot internetu, lai nosūtītu e-
pastus un tiešsaistē meklētu darba iespējas. Šajā posmā asniedzējs izskaidro arī 
interneta nozīmi darba meklēšanas procesā, norādot, ka vēlāk šī tēma tiks 
apskatīta sīkāk. Tomēr arī šajā posmā ir jāsniedz pamatinformācija par to, lai 
apmācāmās sagatavotu tēmām, kuras tiks apspriestas vēlākos apmācības 
posmos. 

Apmācāmās apgūst pamatprasmes, darbojoties praktiski – kā izmantot internetu 
un meklēt noderīgu informāciju, ieskaitot pakalpojumus. Pasniedzējam 
vajadzētu būt klātesošam un būtu jāpiedāvā sava palīdzība par visu, kas 
apmācāmajām nav skaidrs. Pasniedzējam jābūt gatavam situācijai, kad 
apmācāmo mācīšanās temps ir ļoti lēns. Apmācāmās nedrīkst steidzināt, ir 
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svarīgi, lai viņas justos ērti un visu darītu savā tempā. Tiek ieteikti praktiski 
uzdevumi, jo tas ir labākais veids, kā apgūt jaunas praktiskās iemaņas. 

Šīs nodaļas uzdevums ir palīdzēt apmācāmajām pierast pie interneta lietošanas. 
Apmācāmās iegūs pamatzināšanas par internetu. Viņas pašu spēkiem varēs 
izmantot interneta meklēšanas rīkus. Apmācāmās būs izveidojušas e-pastu 
kontus un pratīs tos izmantot saziņai ar citiem. Apmācāmās būs informētas par 
datu drošību. Ir svarīgi ņemt vērā katras apmācāmās prasmes, pieredzi un 
mācīšanās tempu. Sāciet lēnām – soli pa solim, lai apmācāmās pierastu izmantot 
internetu un interneta meklēšanas rīkus, lai viņas būtu pārliecinātas par 
apgūtajām prasmēm un savām spējām.  

1. Sociālie tīkli 

Mūsdienās sociālie tīkli ir ļoti svarīgi. Apmācāmajām vajadzētu saprast to nozīmi. 
Pasniedzējam jāsniedz demonstrējumi par sociālo tīklu darbību un par to sniegto 
iespēju izmantošanu.  

Apmācāmās apgūst pamata prasmes, darbojoties praktiski – kā izmantot sociālos 
tīklus savā labā, kā izmantot tēmturi, kaut ko meklējot sociālo tīklu platformās 
un kā uzturēt savus profilus. Pasniedzējam vajadzētu būt klātesošam un būtu 
jāpiedāvā sava palīdzība par visu, kas apmācāmajām nav skaidrs. Pasniedzējam 
jābūt gatavam situācijai, kad apmācāmo mācīšanās temps ir ļoti lēns. 
Apmācāmās nedrīkst steidzināt, ir svarīgi, lai viņas justos ērti un visu darītu savā 
tempā. Tiek ieteikti praktiski uzdevumi, jo tas ir labākais veids, kā apgūt jaunas 
praktiskās iemaņas. 

Šīs nodaļas uzdevums ir palīdzēt apmācāmajām pierast pie sociālajiem tīkliem, 
to izmantošanas, kā arī pastāstīt par sociālo tīklu priekšrocībām ne tikai kā 
izklaides platformām, bet arī pievērst uzmanību iespējām, ko tie sniedz. 
Apmācāmās iegūs pamatzināšanas par sociālajiem tīkliem. Viņas spēs izmantot 
sociālos tīklus vienas pašas. Apmācāmās zinās, kā uzturēt viņu sociālo tīklu 
profilus un pratīs tos izmantot saziņai ar citiem. Ir svarīgi ņemt vērā katras 
apmācāmās prasmes, pieredzi un mācīšanās tempu. Sāciet lēnām – soli pa solim, 
lai apmācāmās pierastu izmantot sociālos tīklus, lai viņas būtu pārliecinātas par 
apgūtajām prasmēm un savām spējām.  

2. Tīmekļa pieejamība 

Covid-19 dēļ lielākā daļa klātienē veikto darbību tika atceltas vai pārvietotas uz 
tiešsaistes platformām. Šis modulis parāda, kā apmācāmās var izmantot 
internetu, lai palielinātu pieejamību un savas iespējas, un cik nozīmīgas 
nodarbinātībai ir IKT prasmes un zināšanas par interneta izmantošanu.  

Apmācāmās apgūst pamatprasmes, darbojoties praktiski – kā internets var 
uzlabot un atvieglot apmācāmo ikdienas dzīvi, kā izmantot internetu savā labā, 
lai palielinātu pieejamību. Pasniedzējam vajadzētu būt klātesošam un būtu 
jāpiedāvā sava palīdzība par visu, kas apmācāmajām nav skaidrs. Pasniedzējam 
jābūt gatavam situācijai, kad apmācāmo mācīšanās temps ir ļoti lēns. 
Apmācāmās nedrīkst steidzināt, ir svarīgi, lai viņas justos ērti un visu darītu savā 
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tempā. Tiek ieteikti praktiski uzdevumi, jo tas ir labākais veids, kā apgūt jaunas 
praktiskās iemaņas. 

Šīs nodaļas uzdevums ir palīdzēt apmācāmajām pierast pie interneta resursu 
lietošanas savā labā. Ir svarīgi ņemt vērā katras apmācāmās prasmes, pieredzi un 
mācīšanās tempu. Sāciet lēnām – soli pa solim, lai apmācāmās pierastu izmantot 
sociālos tīklus, lai viņas būtu pārliecinātas par apgūtajām prasmēm un savām 
spējām.  

Šis modulis jāpielāgo, ņemot vērā praktikantu vajadzības un spējas 
(paskaidrojiet, kā mācīties, atrast oficiālus un uzticamus kanālus, uzlabot 
prasmes, pirkt / pārdot tiešsaistē utt.). Moduļi ietver dažādas sadaļas, jo 
apmācāmo interneta vajadzības var atšķirties. Pasniedzējiem jāizvēlas viena (vai 
vairākas) tēmas, uz kurām koncentrēties, pamatojoties uz katras apmācāmās 
vajadzībām un interesēm. 

Moduļi ietver dažādas apakštēmas, kuras pasniedzēji var izvēlēties – kur 
tiešsaistē meklēt uzticamus ziņu avotus, kā tiešsaistē rezervēt pakalpojumus, kā 
tiešsaistē iegādāties produktus, kā tiešsaistē pārdot rokdarbus, kā notiek 
tiešsaistes apmācības un kur smelties iedvesmu pašmācībai. 

2.1. Ziņas internetā 

Apmācāmās iegūst pamatzināšanas par to, kā atšķirt viltus ziņas no patiesām 
ziņām. Pasniedzējs pastāsta par ziņu lasīšanu internetā un parāda uzticamas 
vietējā vai valsts līmeņa ziņu tīmekļa vietnes, kā arī paskaidro, kas ir viltus ziņas.  

Pasniedzējs apspriež ar apmācāmajām, kam būtu jāpievērš uzmanība, kad ziņas 
lasa tiešsaistē – iesaka uzticamus ziņu avotus (tostarp sociālo tīklu lapas) un 
paskaidro, kā izvairīties no viltus ziņām.  

Apmācāmās prot atrast informāciju, zina atšķirību starp viltus ziņām un patiesām 
ziņām, uzlabo salīdzināšanas prasmes, zina, kuri ir nacionālie ziņu kanāli, un 
uzlabo sociālo tīklu lietotprasmes. 

2.2. Rezervēšana tiešsaistē 

Apmācāmās apgūst pamatprasmes – kā rezervēt pakalpojumus tiešsaistē. 
Mūsdienās garās rindas ir aizstātas ar pāris klikšķiem, jo gandrīz visiem 
pakalpojumiem var veikt pierakstu internetā – var pieteikt vizīti pie friziera, 
ārsta, valsts iestādes apmeklējumu.  

Pasniedzējs apspriež ar apmācāmajām, kā veikt pierakstu internetā, lai izvairītos 
no gaidīšanas rindā un pārpildītām telpām. 

Apmācāmās mācās atrast informāciju un uzlabo IKT prasmes. 

2.3. Preču iegāde internetā 

Apmācāmās apgūst pamatprasmes – kā pirkt preces un pakalpojumus internetā. 
Prasmi var izmantot, lai iegādātos parastas preces, pārtiku, pasūtītu ēdienu u.c. 
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Pasniedzējs pastāsta, kas ir iepirkšanās internetā, un parāda vietējās tīmekļa 
vietnes. Pasniedzējs apspriež ar apmācāmajām, kam būtu jāpievērš uzmanība, 
kad iepērkas internetā – apspriež, kā pirkt preces internetā, kāds ir piegādes 
laiks un izmaksas, atrašanās vieta, uzticamība, maksāšanas veids. 

Apmācāmās mācās atrast informāciju un iepirkties internetā. 

2.4. Rokdarbu pārdošana internetā 

Apmācāmās apgūst pamatprasmes – kā izmantot interneta platformas, lai 
pārdotu rokdarbus. Uzlabo reklamēšanas prasmes. 

Pasniedzējs paskaidro, kas ir interneta pārdošanas platforma, parāda uzticamas 
vietējās/valsts līmeņa platformas rokdarbu pārdošanai (piemēram, 
www.etsy.com). Pasniedzējs pastāsta apmācāmajām, kā izveidot savu profilu un 
pārdot preces internetā, kā arī kam pievērst uzmanību, reklamējot savas preces.   

Apmācāmās mācās atrast informāciju, izpēta tirgu, uzlabo reklāmas un 
pārdošanas prasmes. 

2.5. Apmācības tiešsaistē 

Apmācāmās apgūst pamatprasmes – kā definēt savas vajadzības un iespējas. 
Apmācāmās iespējams internetā patstāvīgi apgūst jaunas prasmes. 

Pasniedzējs pastāsta, kas ir apmācības tiešsaistē, un sniedz dažus piemērus – 
tīmekļa vietnes, kurās piedāvā apmācības tiešsaistē. Pasniedzējs apspriež ar 
apmācāmajām, kam būtu jāpievērš uzmanība, kad piesakās apmācību kursiem 
tiešsaistē – kursa ilgums, iepriekšējas zināšanas, grafiks, apmācību organizācija 
(tikai tiešsaistē vai ir iekļautas arī aktivitātes klātienē). 

Apmācāmās mācās atrast informāciju un uzlabo salīdzināšanas prasmes. 

2.6. Pašpilnveide mācoties patstāvīgi 

Apmācāmās apgūst pamatprasmes – kā definēt savas vajadzības un iespējas. 
Apmācāmās iespējams internetā patstāvīgi apgūst jaunas prasmes. 

Pasniedzējs pastāsta, kas ir apmācības tiešsaistē, un sniedz dažus piemērus – 
tīmekļa vietnes, kurās piedāvā apmācības tiešsaistē. Pasniedzējs apspriež ar 
apmācāmajām, kam būtu jāpievērš uzmanība, kad piesakās apmācību kursiem 
tiešsaistē – kursa ilgums, iepriekšējas zināšanas, grafiks, apmācību organizācija 
(tikai tiešsaistē vai ir iekļautas arī aktivitātes klātienē). 

Apmācāmās mācās atrast informāciju un uzlabo salīdzināšanas prasmes. 

Noslēgumā jānorāda, ka ir ieteicams sniegt praktisku informāciju un padomus, lai 
cilvēki ar invaliditāti tos varētu izmantot savā ikdienā. Turklāt ir ļoti svarīgi 
apmācāmās iesaistīt praktiskos uzdevumos, grupu darbos, lai uzlabotu viņu 
komunikācijas prasmes un sociālās prasmes. Apmācāmajām jaunā informācija 
jāapgūst, veicot praktiskus uzdevumus, jo tā viņas labāk mācīsies un atcerēsies visu, 
kas pārrunāts. Jāizvairās no pasniedzēja monologa, jo tā nav laba stratēģija, un cilvēki 
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bieži aizmirst visu, ko dzird. Dialogs starp pasniedzēju un apmācāmajām arī veicinās 
komunikācijas un sociālo prasmju pilnveidošanu. 
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2. modulis: Jauni nodarbinātības veidi (New Yields of Employment (NYE)) 
un IKT kompetences 

Apmācību plāns 

1. Apmācību mērķis 

Apmācību mērķis ir sniegt apmācāmajām, proti, sievietēm ar invaliditāti, instrumentus, lai viņas 
savām vajadzībām spētu izmantot datorus. Cilvēki ar invaliditāti un jo īpaši tie cilvēki ar invaliditāti, 
kuri ir mazkvalificēti, mūsdienās bieži vien saskaras ar daudzām grūtībām, jo datori un IKT prasmes 
kļūst arvien svarīgākas. Lai gan no vienas puses datorus un IKT prasmes var uztvert kā šķērsli, šīs 
prasmes paver arī daudz iespējas, piemēram, vieglāku piekļuvi informācijai, apmācībām, lielākas 
iespējas atrast darbu un arī strādāt no mājām, jo ir daudz tādu darbu, kurus var paveikt no mājām, 
ja vien ir dators.  

Tādēļ ir ļoti svarīgi informēt sievietes par visām iespējām, ko IKT prasmes var sniegt. Sākumā varbūt 
šķiet, ka datori ir ļoti sarežģīti, bet mums, cilvēkiem, viss jaunais šķiet sarežģīts. Turklāt, ja ir pareizās 
apmācības un tiek sniegta pareizā informācija – kā datori var nākt par labu mūsu ikdienai, kā tie var 
atvieglot mūsu ikdienu – sievietes būs motivētas apgūt šīs jaunās prasmes un iespējams izmainīt 
savu dzīvi uz labo pusi.  

 

2. Atslēgas vārdi un frāzes 

Galvenās lietas, kurām šajā modulī pievērst uzmanību: IKT kompetences, pieejamība, datoru un 
sociālo tīklu priekšrocības.  

Ir dažas IKT pamatprasmes, kuras būtu jāapgūst ikvienam cilvēkam, jo tās ir neatņemama mūsdienu 
sastāvdaļa, piemēram, e-pasta adreses izveidošana. 

  

3. Mērķi 

Moduļa mērķi palīdz sievietēm ar invaliditāti:   

 apgūt, kā izmantot datorus, internetu, un kādi ir ieguvumi – kāpēc tas ir 
nepieciešams un kā tas var pozitīvi ietekmēt mūsu dzīvi; 

 uzzināt, kā internets var veicināt pieejamību, sociālo iekļaušanu un neatkarīgu dzīvi; 
 iemācīties rakstīt e-pastus; 
 iemācīties atrast noderīgus resursus; 
 apgūt, kas ir datu drošība – kādu informāciju internetā var izmantot un kādu informāciju 

nevajadzētu likt internetā; 
 iepazīt sociālos tīklus un to, kā tie var pozitīvi ietekmēt ikviena profesionālo dzīvi. 
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4. Plānotie rezultāti 

Pēc šīm apmācībām apmācāmajām būs izpratne par to, kāpēc datori un IKT prasmes ir svarīgas 
viņām un viņu pašizaugsmei. Apmācāmās iemācīsies, kā izmantot internetu, lai palielinātu 
pieejamību. Apmācāmās arī spēs izmantot datorus, meklēt noderīgus materiālus internetā un 
rakstīt e-pastus.  

Šis modulis arī uzlabos apmācāmo komunikācijas prasmes un veicinās viņu izpratni par sociālajiem 
tīkliem kā par profesionālu rīku. Apmācāmās arī iemācīsies, kā savām vajadzībām izmantot 
internetā pieejamos resursus.  

 

5. Kursa saturs 

1. Īss ievads par datoriem 

1.1. Datoru priekšrocības 

1.2. Datora izmantošana 

2. Interneta priekšrocības 

2.1. Meklēšana internetā  

2.2. E-pasta konta izveidošana un izmantošana 

2.3. Datu drošība 

3. Sociālie tīkli 

3.1. Sociālo tīklu platformas un iespējas 

3.2. Kompetences un vajadzības 

3.3. Saziņas instrumenti 

4. Tīmekļa pieejamība  

4.1. Interneta loma ikdienā  

4.1.1.  ziņas tiešsaistē; 

4.1.2.  rezervēšanas pakalpojumi tiešsaistē;  

4.1.3.  preču iegāde tiešsaistē; 

4.1.4.  rokdarbu pārdošana tiešsaistē; 

4.1.5.  apmācības tiešsaistē; 

4.1.6.  pašpilnveide mācoties patstāvīgi. 

 

6. Moduļa ilgums 

Šī moduļa ilgumam jābūt elastīgam, jo var gadīties, ka dažas no apmācāmajām jau pārzina daļu no 
apmācību materiāla, piemēram, māk izmantot datorus, bet vēlas apgūt citas priekšrocības un/vai 
uzlabot sociālo tīklu lietotprasmes. Modulis sastāv no dažiem apmācību blokiem, un ir jānodrošina 
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iespēja izlaist kādu bloku, ja tajā apspriestā informācija jau ir apgūta iepriekš. Turklāt katram 
studentam ir savs temps, tādēļ būtu ieteicams šo moduli veidot tā, lai katrs students var apgūt 
materiālu savā tempā. 

 

7. Mācīšanas un mācīšanās metodes 

Apmācībā izmantotās metodes: semināri un darbsemināri, diskusijas gan grupās, gan visu 
dalībnieku starpā, pastāvīgais praktiskais darbs. 

 

8. Vērtēšanas metodes 

Pēc katras nodarbības pasniedzējs novērtēs apmācāmo zināšanas. Tas tiks paveikts, uzdodot 
kontroljautājumus, kas pievērsīsies gan apmācāmās pašnovērtējumam, gan viņas veiktajam 
patstāvīgajam darbam. Tā kā gan sievietēm, gan cilvēkiem kopumā ir jāiemācās vairāk komunicēt 
un novērtēt situāciju, apmācībās iekļaut pašnovērtējumu ir īpaši svarīgi. Turklāt pieaugušos 
apmācāmos nevajadzētu vērtēt ar atzīmēm. 

Būtu ieteicams apmācāmās vērtēt šādi – ir apguvusi / nepieciešams uzlabot. Šādi pirmajos skolas 
gados vērtē bērnus, lai netiktu negatīvi ietekmēta viņu pašapziņa. Šo pašu pieeju vajadzētu 
izmantot arī tad, kad apmāca sievietes ar invaliditāti. 

 

9. Resursi  

Nepieciešamie resursi ir: apmācību telpa, kura ir pietiekami liela, lai ievērotu veselības institūciju 
noteikto distanci starp cilvēkiem, lai Covid-19 pandēmijas laikā tiktu ievēroti drošības pasākumi.  
Nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu, projektors un skaņas sistēma. 

Papīrs, zīmuļi, marķieris un tāfele. 

 

10. Atsauces materiāli  

Tā kā izmantotie atsauces materiāli katrā valstī būs citādāki, tie ir jāpielāgo konkrētajai valstij. Šeit 
ir uzskaitīti daži noderīgi resursi, piemēram, dažādi e-pastu veidi, arī dažas sociālo tīklu lietotnes, 
kas būtu jāapgūst profesionālajām vajadzībām. Latvijas tīmekļa vietnes katrā valstī būtu jāaizstāj ar 
līdzīgām tīmekļa vietnēm konkrētajā valodā. 

E-pasts:  
 
 www.gmail.com  (Google)  

 www.outlook.live.com  (Microsoft) 

 www.inbox.lv  

http://www.gmail.com/
http://www.outlook.live.com/
http://www.inbox.lv/
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Pētīšana:  
 
 www.google.com  / www.google.lv  

 

Sociālie tīkli:  
 
 www.facebook.com   

 www.youtube.com  

 www.linkedin.com  

 www.twitter.com  

 www.instagram.com  

 www.pinterest.com 

 

Komunikācijas platformas:  
 
 WhatsApp 

 Viber 

 Messenger 

 Telegram 

 www.zoom.com   

 www.skype.com  

 

11. PIELIKUMS – NODARBĪBU PLĀNS: (skatīt tabulu pielikumā)  

 

1. nodaļa / nosaukums:  Jauni nodarbinātības veidi (NYE) un IKT kompetences 
 
1. nodarbība: Īss ievads par datoriem 

Plānotais ilgums: atkarīgs no grupas kompetences līmeņa un apmācāmo vajadzībām. 
Vispārīgie mērķi: sniegt apmācāmajām pamatzināšanas par datoriem, apmācīt 
apmācāmās pašām lietot datoru; iemācīt apmācāmajām sastādīt vieglus dokumentus. 
Resursi: apmācību telpa, kura ir pietiekami liela, lai ievērotu veselības institūciju noteikto distanci 
starp cilvēkiem, lai Covid-19 pandēmijas laikā tiktu ievēroti drošības pasākumi.  Katrai 
apmācāmajai vai katrām divām apmācāmajām nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu, 
projektors un skaņas sistēma. 
Papīrs, zīmuļi, marķieris un tāfele. 
 

 
1. Īss ievads par datoriem 
 

http://www.google.com/
http://www.google.lv/
http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.twitter.com/
http://www.instagram.com/
http://www.pinterest.com/
http://www.zoom.com/
http://www.skype.com/
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Plānotie rezultāti 
 
Pamatzināšanas par datoriem. Apmācāmās spēj pašas izmantot datoru. Apmācāmā māk ieslēgt, izslēgt un 
restartēt datoru, māk darboties ar peli un tastatūru, tostarp māk izmantot lielos burtus, mazos burtus un 
pieturzīmes. 
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / demonstrācijas; 
− patstāvīgais praktiskais darbs ar datoru. 

 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Pasniedzējs pastāsta, kāda ir tēma un kādi ir sasniedzamie rezultāti. 
Lai noskaidrotu dalībnieku vajadzības un IKT prasmju līmeni, kā iesildošo aktivitāti pasniedzējs organizē 
“Šis vai tas” jautājumus. Pasniedzējs rāda slaidus ar diviem attēliem, un apmācāmās izvēlas vienu no šiem 
attēliem. 
Piemēram: 
- televīzija vai laikraksts; 
- tēja vai kafija; 
- telefona zvans vai vēstule;  
- kaķis vai suns;  
- attēls vai video; 
- īsziņa vai zvans; 
- vasara vai ziema; 
- grāmata vai žurnāls; 
- iekštelpās vai ārā; 
- televīzija vai radio;  
- u.c. 
Pildot šo uzdevumu, varēs uzzināt, cik lielā mērā apmācāmās savā ikdienā izmanto tehnoloģijas. 
Kad uzdevums ir izpildīts, pārrunā apmācāmo gaidas un vajadzības. Ko viņas grib darīt ar datoru? 
Pasniedzējs minētos atslēgvārdus klasificē un uzraksta uz tāfeles, tos izmantos vēlāk.  
 
Apmācības sākas ar to, ka mācās ieslēgt datoru, un katra apmācāmā to izdara pati. 
Pasniedzējs paskaidro, kas ir pele un tastatūra. 
Pasniedzējs iemāca uzrakstīt vārdu, uzvārdu un hobijus. 
 
Pasniedzējs uzdod apmācāmajām uzdevumus, lai viņas pierastu pie peles kustībām. 
Lai apgūtu peles kustības, pasniedzējs izmanto programmu “Paint”, un apmācāmajām ir uzdevums 
uzzīmēt puķi. Pasniedzējs paskaidro, kā izmantot šo programmu, kā nomainīt krāsas un otas. 
 
Nākamais uzdevums ir aprast ar klaviatūru. Pasniedzējs pastāsta, kā izmantot programmu “Word”. Katrai 
apmācāmajai iedod lapu ar īsu rindkopu, kas jāpārraksta datorā. Uzmanība jāpievērš lielajiem un mazajiem 
burtiem, pieturzīmēm. 
 
Apmācāmās apgūst pamatprasmes darot visu praktiski – ieslēdzot un izslēdzot datoru, kustinot peli, 
izmantojot klaviatūru. 
 
Grupa apspriež atslēgas vārdus, kas apmācību sākumā tika uzrakstīti uz tāfeles.  Vai tagad viņas māk to 
darīt ar datoru? 
 
Vērtēšana 
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Apmācības ir pabeigtas, kad apmācāmās pašas var:  
- ieslēgt, izslēgt un restartēt datoru;  
- kontrolēt peli; 
- izmantot tastatūru, lai uzrakstītu teikumu, kas sākas ar lielo burtu un beidzas ar pieturzīmi.  
Apmācāmās turpina mācīties tik ilgi, kamēr iepriekš minētās prasmes ir apgūtas un viņas var paveikt šīs 
darbības vienas pašas, nepieļaujot kļūdas.  
 

 

1. nodaļa / nosaukums:  Jauni nodarbinātības veidi (NYE) un IKT kompetences 
 
2. nodarbība: Interneta priekšrocības 

Plānotais ilgums: atkarīgs no grupas kompetences līmeņa un apmācāmo vajadzībām. 
Vispārīgie mērķi: sniegt apmācāmajām pamatzināšanas par internetu, apmācīt 
apmācāmās meklēt informāciju, izmantojot Google platformu, iemācīt apmācāmajām 
izveidot e-pasta adresi un to izmantot saziņai, iemācīt apmācāmajām saglabāt failus un 
izmantot e-pasta mākoņa pakalpojumu, informēt par datu drošību. 
Resursi: apmācību telpa, kura ir pietiekami liela, lai ievērotu veselības institūciju noteikto 
distanci starp cilvēkiem, lai Covid-19 pandēmijas laikā tiktu ievēroti drošības pasākumi.  
Katrai apmācāmajai vai katrām divām apmācāmajām nepieciešams dators ar interneta 
pieslēgumu, projektors un skaņas sistēma. 
Papīrs, zīmuļi, marķieris un tāfele. 
 

 
2. Interneta priekšrocības 
 

Plānotie rezultāti 
 
Pamatzināšanas par internetu un prasme to izmantot meklēšanai. Apmācāmā spēj atrast informāciju 
tiešsaistē, izmantojot Google platformu. Apmācāmā ir izveidojusi e-pasta adresi un prot to izmantot 
saziņai.  Prot saglabāt failus un izmantot e-pasta mākoņa pakalpojumu. Apmācāmā ir informēta par datu 
drošību. 
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / demonstrācijas;  
− patstāvīgais praktiskais darbs ar datoru; 
− darbs grupās: nosūtīt e-pastus grupas biedriem, atbildēt uz e-pastiem. 

 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Pasniedzējs pastāsta, kāda ir tēma un kādi ir sasniedzamie rezultāti. 
Lai noskaidrotu dalībnieku vajadzības, pasniedzējs sarīko iesildošo aktivitāti – uz tāfeles uzraksta vārdu 
“INTERNETS” un jautā grupai, kas tas ir? Ko tur var atrast? Ko jūs gribētu atrast? Ko jūs vēlaties iemācīties? 
Kā jūs to izmantosiet? Pēc atbilžu sniegšanas pasniedzējs uz tāfeles uzraksta atslēgvārdus, tos izmantos 
vēlāk.  
 
Apmācību sākumā katra apmācāmā ieslēdz datoru. Apmācāmās strādā patstāvīgi, pasniedzējs viņas 
uzrauga. 
Nākamais uzdevums ir iemācīties izmantot internetu. Pasniedzējs pastāsta, kā to darīt. Apmācāmo 
uzdevums ir Google sameklēt viņu dzimto pilsētu, atrast pilsētas ģerboni un saglabāt attēlu. 
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Nākamais uzdevums – izveidot e-pasta adresi. 
 
Pasniedzējs pastāsta, kādēļ e-pasts ir nepieciešams, paskaidro, kā tas darbojas, kā izvēlēties lietotājvārdu 
un paroli. Apmācāmās izveido savu e-pasta adresi. 
 
Pēc tam pasniedzējs viņām nosūta e-pastu ar jautājumiem, uz kuriem jāatbild. Šī vingrinājuma laikā viņas 
darbojas praktiski – mācās atbildēt, rakstīt, izmantot peli un komunicēt tiešsaistē. 
 
Mūsdienās e-pastu izmanto ne tikai saziņai, bet arī datu glabāšanai. Apmācāmās iemācās saglabāt datus 
mākonī, augšuplādējot dzimtās pilsētas ģerboņa bildi, ko bija iepriekš saglabājušas. 
 
Pasniedzējs paskaidro, kas ir datu drošība.  
 
Nākamais uzdevums ir aprast ar internetu. Pasniedzējs paskaidro, kā nosūtīt saites, un nosūta viņām 
Google aptauju, lai novērtētu apmācības. 
 
Apmācāmās apgūst šīs pamatprasmes, praktiski darbojoties – izmanto internetu, sūta e-pastus un uz tiem 
atbild, saglabā failus. Apmācāmās pārzina datu drošības protokolu un nepieciešamību. 
 
Grupa apspriež atslēgas vārdus, kas apmācību sākumā tika uzrakstīti uz tāfeles. Vai tagad viņas māk to darīt 
internetā? 
  
Vērtēšana 
 
Apmācības ir pabeigtas, kad apmācāmās pašas var:  
- meklēt informāciju Google;  
- atbildēt uz e-pastu; 
- saglabāt dokumentus mākonī.  
Apmācāmās turpina mācīties tik ilgi, kamēr iepriekš minētās prasmes ir apgūtas un viņas var paveikt šīs 
darbības vienas pašas, nepieļaujot kļūdas. 
 

 

1. nodaļa / nosaukums:  Jauni nodarbinātības veidi (NYE) un IKT kompetences 
 
3. nodarbība: Sociālie tīkli 

Plānotais ilgums: atkarīgs no grupas kompetences līmeņa un apmācāmo vajadzībām. 
Vispārīgie mērķi: iemācīt apmācāmās izmantot sociālos tīklus, pastāstīt, kā tos izmantot 
savām vajadzībām un sasaistīt ar profesionālo dzīvi.  
Resursi: apmācību telpa, kura ir pietiekami liela, lai ievērotu veselības institūciju noteikto 
distanci starp cilvēkiem, lai Covid-19 pandēmijas laikā tiktu ievēroti drošības pasākumi.  
Katrai apmācāmajai vai katrām divām apmācāmajām nepieciešams dators ar interneta 
pieslēgumu, projektors un skaņas sistēma. 
Papīrs, zīmuļi, marķieris un tāfele. 
 

 
3. Sociālie tīkli 
 

Plānotie rezultāti 
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Apmācāmajām ir zināšanas par sociālajiem tīkliem, zina, kā tos izmantot savām vajadzībām. Viņas saprot, 
kā viņu aktivitāte sociālajos tīkos var ietekmēt viņu profesionālo dzīvi gan pozitīvi, gan negatīvi – atkarībā 
no satura, ar kādu dalās sociālajos tīklos. 
 
Apmācāmās iemācās izmantot tēmturus, lai meklētu informāciju sociālo tīklu platformās. 
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / demonstrācijas;  
− patstāvīgais praktiskais darbs ar datoru; 
− darbs grupās: sociālajos tīklos atrast pārējos grupas biedrus.  

 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Pasniedzējs pastāsta, kāda ir tēma un kādi ir sasniedzamie rezultāti. 
Lai noskaidrotu dalībnieku vajadzības, pasniedzējs sarīko iesildošo aktivitāti – uz tāfeles uzraksta vārdus 
“SOCIĀLIE TĪKLI” un lūdz grupai nosaukt viņiem zināmās sociālo tīklu platformas. Grupa pārrunā šo 
platformu izmantošanu un priekšrocības. Pēc atbilžu sniegšanas pasniedzējs uz tāfeles uzraksta 
atslēgvārdus, tos izmantos vēlāk.  
 
Pirmais uzdevums – izveidot profilu sociālajā tīklā. 
Pasniedzējs pastāsta, kādas ir sociālo tīklu priekšrocības, paskaidro, kā darbojas katra platforma. Parāda, 
kā izveidot profilu, kā izvēlēties lietotājvārdu un paroli.  
Apmācāmā izveido personisko (vai profesionālo) profilu sociālajā tīklā. 
 
Nākamais uzdevums ir iemācīties izmantot šo platformu saziņai. Pasniedzējs pastāsta, kā šo platformu 
izmantot. Apmācāmās atrod cita citu sociālajos tīklos un izmanto iekšējās saziņas rīkus. 
Pēc tam pasniedzējs paskaidro, kas ir tēmturi un kā tos izmantot, lai meklētu informāciju.  
Apmācāmās apgūst informācijas meklēšanu sociālajos tīklos un saziņu ar grupas biedriem. 
 
Apmācāmās apgūst pamatprasmes darot visu praktiski – izmanto sociālos tīklus, atrod grupas biedrus 
tajos, sazinās sociālajos tīklos, izmanto tēmturus informācijas meklēšanai sociālo tīklu platformās.  
 
Grupa apspriež atslēgas vārdus, kas apmācību sākumā tika uzrakstīti uz tāfeles.  Vai viņas tagad zina, kā 
sociālie tīkli var viņām palīdzēt? 
  
Vērtēšana 
 
Apmācības ir pabeigtas, kad apmācāmās pašas var:  
- izveidot profilu kādā sociālajā tīklā;  
- izmantot sociālo tīklu platformas;  
- izmantot iekšējās saziņas rīkus; 
- nosaukt dažādu platformu atšķirības; 
- meklēt informāciju, izmantojot tēmturus. 
Apmācāmās turpina mācīties tik ilgi, kamēr iepriekš minētās prasmes ir apgūtas un viņas var paveikt šīs 
darbības vienas pašas, nepieļaujot kļūdas. 
 

 

1. nodaļa / nosaukums:  Jauni nodarbinātības veidi (NYE) un IKT kompetences 
 
4. nodarbība: Tīmekļa pieejamība 

Plānotais ilgums: atkarīgs no grupas kompetences līmeņa un apmācāmo vajadzībām. 
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Vispārīgie mērķi: iepazīstināt apmācāmās ar tīmekļa pieejamību un interneta 
sniegtajām iespējām. 
Resursi: apmācību telpa, kura ir pietiekami liela, lai ievērotu veselības institūciju noteikto 
distanci starp cilvēkiem, lai Covid-19 pandēmijas laikā tiktu ievēroti drošības pasākumi.  
Katrai apmācāmajai vai katrām divām apmācāmajām nepieciešams dators ar interneta 
pieslēgumu, projektors un skaņas sistēma. 
Papīrs, zīmuļi, marķieris un tāfele. 
 

 
4.1. Tīmekļa pieejamība 

 
Plānotie rezultāti 
 
Uzzināt, kādas ir pamatiespējas, ko internets ikdienā var sniegt apmācāmajām. Iemācīties, kā savām 
vajadzībām izmantot internetu, lai palielinātu iespēju pieejamību. 
 
* Šis modulis jāpielāgo apmācāmo vajadzībām un spējām (jāpaskaidro – kā mācīties, kā atrast jaunus 
oficiālus un uzticamus kanālus, kā uzlabot prasmes, pirkt un pārdot internetā u.c.). 
 
Apmācāmās spēj ikdienā lietot internetu savām vajadzībām. 
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / klātienē / grupu darbi tiešsaistē un diskusijas; 
− interaktīvas / demonstrācijas;  
− praktiskais darbs ar datoru; 
− darbs grupās. 

 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Pasniedzējs ievada tēmu un organizē iesildošo aktivitāti, uz tāfeles uzrakstot vārdus “PRODUKTI un 
PAKALPOJUMI tiešsaistē”. Tad pasniedzējs jautā, kurus internetā pieejamos produktus un pakalpojumus 
viņas vēlētos izmantot savā ikdienā.  
Šis uzdevums palīdzēs saprast, kādas ir apmācāmo vajadzības un gaidas saistībā ar interneta izmantošanu 
ikdienā. Pasniedzējs minētos atslēgvārdus klasificē un uzraksta uz tāfeles, tos izmantos vēlāk.  
 
* Tā kā šis modulis ir pielāgojams, pasniedzējs izvēlas vienu (vai vairākas) tēmas, balstoties uz katras 
apmācāmās vajadzībām un spējām. 
 
Pasniedzējs individuāli strādā ar apmācāmajām, dodot viņām uzdevumus, vai uzdod darbu grupā, katrai 
grupai dodot atsevišķu tēmu. Viņas izpēta tiešsaistē piedāvātos produktus un pakalpojumus. 
Apmācāmās apgūst pamatprasmes darot visu praktiski – ikdienā lieto internetu savām vajadzībām. 
 
Beigās grupa apspriež atslēgas vārdus, kas apmācību sākumā tika uzrakstīti uz tāfeles.  Vai viņas tagad zina, 
kā atrast nepieciešamo informāciju/produktu?  
 
 
Vērtēšana 
 
Apmācāmās turpina apgūt tēmu tik ilgi, kamēr iepriekš minētās prasmes ir apgūtas un apmācāmās var 
paveikt šīs darbības vienas pašas, nepieļaujot kļūdas. 
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4.2. Viltus ziņas un patiesas ziņas 
 
Plānotie rezultāti 
 
Spēja atšķirt viltus ziņas no patiesām ziņām. 
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / meklēšana tiešsaistē; 
− praktiskais darbs ar datoru; 
− to var darīt grupās, bet paveiktais darbs katrai apmācāmajai jāprezentē pašai. 

 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Ziņas 
Pasniedzējs pastāsta par ziņu lasīšanu internetā un parāda uzticamas vietējā vai valsts līmeņa ziņu tīmekļa 
vietnes, kā arī paskaidro, kas ir viltus ziņas.  
Pasniedzējs apspriež ar apmācāmajām, kam būtu jāpievērš uzmanība, kad ziņas lasa tiešsaistē – iesaka 
uzticamus ziņu avotus (tostarp sociālo tīklu lapas) un paskaidro, kā izvairīties no viltus ziņām.   
 
Uzdevums apmācāmajām – izpētīt nacionālo ziņu kanālus. Zināt, kuri ir oficiālie kanāli. Sociālajos tīklos 
atrast piecus nacionālo ziņu kanālus.  
Apmācāmās mācās atrast informāciju, zina atšķirību starp viltus ziņām un patiesām ziņām, uzlabo 
salīdzināšanas prasmes, zina, kuri ir nacionālie ziņu kanāli, un uzlabo sociālo tīklu lietotprasmes. 
 
Vērtēšana 
 
Tēma ir pabeigta, kad apmācāmās pašas var:  
- atrast un prezentēt piecus nacionālo ziņu kanālu profilus/lapas sociālajos tīklos. (@ReadyWomen) 
Pasniedzējs un apmācāmās kopā diskutē par profilu/lapu uzticamību. 
 

 
4.3. Rezervēšana tiešsaistē 
 
Plānotie rezultāti 
 
Prot rezervēt pakalpojumus tiešsaistē. 
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / meklēšana tiešsaistē; 
− praktiskais darbs ar datoru; 
− to var darīt grupās, bet paveiktais darbs katrai apmācāmajai jāprezentē pašai. 
 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Rezervēšanas pakalpojumi tiešsaistē 
Mūsdienās garās rindas ir aizstātas ar pāris klikšķiem, jo gandrīz visiem pakalpojumiem var veikt pierakstu 
internetā – var pieteikt vizīti pie friziera, ārsta, valsts iestādes apmeklējumu.  
Pasniedzējs apspriež ar apmācāmajām, kā veikt pierakstu internetā, lai izvairītos no gaidīšanas rindā un 
pārpildītām telpām. 
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Uzdevums apmācāmajām – izpētīt tādas tīmekļa vietnes, kurās piedāvā pakalpojumus, kurus parasti ir 
grūti pieteikt, un pamēģināt veikt pierakstu internetā.  
Apmācāmās mācās atrast informāciju un uzlabo IKT prasmes. 
 
Vērtēšana 
 
Tēma ir pabeigta, kad apmācāmās pašas var:  
- atrast un parādīt, ka kādam pakalpojumam pierakstu var veikt internetā.  
Pasniedzējs un apmācāmās apspriež, kādi ir turpmākie soļi saistībā ar rezervēšanu un pierakstu veikšanu 
tiešsaistē. 
 

 
4.4. Interneta veikali un pakalpojumi 
 
Plānotie rezultāti 
 
Prasme pirkt preces un pakalpojumus internetā. Prasmi var izmantot, lai iegādātos parastas preces, 
pārtiku, pasūtītu ēdienu u.c. 
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / meklēšana tiešsaistē; 
− praktiskais darbs ar datoru; 
− to var darīt grupās, bet paveiktais darbs katrai apmācāmajai jāprezentē pašai. 
 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Preču iegāde internetā 

 
Pasniedzējs pastāsta, kas ir iepirkšanās internetā, un parāda vietējās tīmekļa vietnes. 
Pasniedzējs apspriež ar apmācāmajām, kam būtu jāpievērš uzmanība, kad iepērkas internetā – apspriež, 
kā pirkt preces internetā, kāds ir piegādes laiks un izmaksas, atrašanās vieta, uzticamība, maksāšanas veids. 
Uzdevums apmācāmajām – sameklēt Google meklētājā savu mīļāko recepti un vietējā internetveikalā 
atrast visas nepieciešamās sastāvdaļas.  
Apmācāmās mācās atrast informāciju un iepirkties internetā. 
 
Vērtēšana 
Tēma ir pabeigta, kad apmācāmās pašas var:  
- atrast internetā recepti un interneta iepirkumu grozā ielikt visas receptei nepieciešamās sastāvdaļas (un 
daudzumus). 
Pasniedzējs izskaidro, kādi ir pēdējie veicamie soļi, ja kaut ko pērk internetā. 
 

 
4.5. Reklāma un interneta izmantošana pārdošanai 
 
Plānotie rezultāti: 
 
Prot izmantot interneta platformas rokdarbu pārdošanai. Uzlabo reklamēšanas prasmes. 
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / meklēšana tiešsaistē; 
− praktiskais darbs ar datoru; 
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− to var darīt grupās, bet paveiktais darbs katrai apmācāmajai jāprezentē pašai. 
 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Rokdarbu pārdošana tiešsaistē 
Pasniedzējs paskaidro, kas ir interneta pārdošanas platforma, parāda uzticamas vietējās/valsts līmeņa 
platformas rokdarbu pārdošanai (piemēram, www.etsy.com).  
Pasniedzējs pastāsta apmācāmajām, kā izveidot savu profilu un pārdot preces internetā, kā arī kam 
pievērst uzmanību, reklamējot savas preces.   
Uzdevums apmācāmajām – izpētīt vietējās rokdarbu pārdošanas platformas. Izveidot pārdevēja profilu un 
pievienot vienu pārdodamu preci.  
Apmācāmās mācās atrast informāciju, izpēta tirgu, uzlabo reklāmas un pārdošanas prasmes. 
 
Vērtēšana 
 
Tēma ir pabeigta, kad apmācāmās pašas var:  
- izveidot savu profilu un reklamēt savus rokdarbus. 
Pasniedzējs un apmācāmās apspriež, kā šādās pārdošanas platformās komunicē. 
 
 
4.6. Apmācības tiešsaistē 
 
Plānotie rezultāti 
 
Spēja definēt savas vajadzības un iespējas. Apmācāmās iespējams internetā patstāvīgi apgūst jaunas 
prasmes. 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / meklēšana tiešsaistē; 
− praktiskais darbs ar datoru; 
− to var darīt grupās, bet paveiktais darbs katrai apmācāmajai jāprezentē pašai. 
 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Apmācības tiešsaistē 
Pasniedzējs pastāsta, kas ir apmācības tiešsaistē, un sniedz dažus piemērus – tīmekļa vietnes, kurās 
piedāvā apmācības tiešsaistē.  
Pasniedzējs apspriež ar apmācāmajām, kam būtu jāpievērš uzmanība, kad piesakās apmācību kursiem 
tiešsaistē – kursa ilgums, iepriekšējas zināšanas, grafiks, apmācību organizācija (tikai tiešsaistē vai ir 
iekļautas arī aktivitātes klātienē). 
Uzdevums apmācāmajām – pētīt pieejamos apmācību kursus un atrast vienu kursu, kas būtu piemērots 
viņu vajadzībām. 
Apmācāmās mācās atrast informāciju un uzlabo salīdzināšanas prasmes. 
 
Vērtēšana 
 
Tēma ir pabeigta, kad apmācāmās pašas var:  
- atrast apmācību kursu, ko viņas reāli varētu apgūt (tostarp veikt izpēti par cenu, kursu sākšanos, 
iepriekšējām zināšanām un pieredzi).  
Pasniedzējs izskaidro, kādi ir pēdējie veicamie soļi, lai pieteiktos apmācību kursiem tiešsaistē un lai šādas 
apmācības uzsāktu. 
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4.7. Pašmācības prasmes tiešsaistē 
 
Plānotie rezultāti 
 
Spēja definēt savas vajadzības un meklēt risinājumus. Uzlabotas pašmācības prasmes. 
 
Metodes / svarīgākie punkti: 
 
− interaktīvas / meklēšana tiešsaistē; 
− praktiskais darbs ar datoru; 
− to var darīt grupās, bet paveiktais darbs katrai apmācāmajai jāprezentē pašai. 
 
Aktivitātes (laiks, detalizēts apraksts) 
 
Pašpilnveide mācoties patstāvīgi 
Pasniedzējs pastāsta, kas ir pašmācība, un sniedz dažus piemērus – tīmekļa vietnes, kuras piedāvā 
pašmācības pakalpojumus.  
Pasniedzējs pārrunā ar apmācāmajām, kur atrast video pamācības (www.youtube.com) un idejas, kā 
pašām kaut ko uztaisīt, izgatavot (www.pinterest.com).  
Uzdevums apmācāmajām – pētīt pieejamās apmācības (foto vai video) un atrast vienas apmācības, kas 
būtu piemērotas viņu vajadzībām. 
Apmācāmās mācās atrast informāciju un uzlabo salīdzināšanas prasmes. 
 
Vērtēšana 
 
Tēma ir pabeigta, kad apmācāmās pašas var:  
- atrast apmācību, ko viņas reāli varētu apgūt (tostarp veikt izpēti par produktiem/cenām, iepriekšējām 
zināšanām un pieredzi); 
- paskaidrot, kāpēc izvēlējās tieši šo apmācību. 
Pasniedzējs pastāsta, kā atrast reālas apmācības. 
 

 

12. Novērojumi / Ieteikumi 
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