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MĒRĶGRUPA: 
 

Pieaugušo izglītības organizācijas un to 

darbinieki; 

Pieaugušo izglītotāji,ieskaitot praktiķus; 

Pieaugušie pedagogi - koordinatori,kuri 

nodrošina apmācības pieaugušo 

izglītotājiem-praktiķiem; 

Pieaugušie apmācāmie ar mazākām 

iespējām; 

Pieaugušie, kas mācās, īpaši ar 

nelabvēlīgu iepriekšējo pieredzi

PAR PROJEKTU 
COVID‑19 krīzes rezultātā 

pieaugušo izglītībā ir būtiski pieaudzis 
tiešsaistes apmācību daudzums. Diemžēl, 
liela daļa pieaugušo izglītotāju visā 
Eiropā, bez vai ar nelielu apmācību kā 
transformēt apmācības uz digitālo vidi, 
bija spiesti pārveidot, jau sākušos 
klātiens apmācību kursus, uz tiešsaistes. 

Projekta mērķis ir izveidot Mācību 

centru “Digitālajai transformācijai”, lai 
atbalstītu pieaugušo izglītības 
organizācijas un pieaugušo apmācību 
vadītājus ar vadlīnijām kā nodrošināt 
pāreju uz augsta līmeņa iekļaujošu 
digitālo transformāciju
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Projekta ietvaros tiks izveidoti pieci produkti : 
● e-rīku platforma “Digitālās transformācijas kvalitātes nodrošināšana pieaugušo izglītības 

iestādēs, augsta līmeņa iekļaujošai  tiešsaistes apmācībai – tas sastāvēs no trīs savstarpēji saistītiem 

tiešsaistes apmācību rīkiem, kas domāti pieaugušo izglītības organizācijām, lai tās veiksmīgi ieviestu digitālās 

transformācijas plānus. 

● Novērtēšanas rīks ar mikroakreditācijas funkciju “Digitālais transformators” pieaugušo 

izglītojamo (pieaugušo izglītotāju – praktizētāju) apmācību progresa izvērtēšanai, cik veiksmīgi noriss 

transformācija no klātienes apmācībām uz tiešaistes apmācību formu. 

● OOC “Pieaugušo pedagogu digitālās kompetences attīstīšana pedagoģiskām darbībām, lai dig

itāli transformētos augstas kvalitātes iekļaujošajai tiešsaistes apmācībai” sastāvēs no 7 

moduļiem, kuri ietvers apmācību materiālus, lai attīstītu četras galvenās digitālās kompetences: digitālie 

resursi; mācīšana un mācīšanās; izvērtēšana; apmācāmo iedvesmošana digitālam apmācības procesam. 

● e-Gids: Mācību centra “digitālā pārveide par kvalitatīvu tiešsaistes apmācību” veicināšana  

sastāvēs no 4 savstarpēji saistītām vadlīnijām pieaugušo izglītotājiem (educators-facilitators), lai nodrošinātu 

apmācību pieagušo izglītotājiem-praktiķiem digitālās transformācijas jomā. 

● Īss tiešsaistes apmācības kurss (TAK) “Dzimumu vienlīdzība darba tirgū”  pieaugušajiem, īpaši 

sievietām, lai iedrošinātu viņas vienlīdzīgi piedalīties darba tirgū un pālīdzētu pārvarēt un dzimumu balstītos 

stereotipus.  
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Tiešsaistes apmācība, lai uzlabotu pieaugušo pedagogu un praktiķu di

gitālās prasmes, ir balstīta uz Eiropas nostādni par pedagogu digitālo komp

etenci, un tajā ir iekļauti moduļi četru digitālo prasmju izstrādei: digitālie r

esursi, mācīšana un mācīšanās, novērtēšana, izglītojamo iedrošināšana. 


