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DCDS ir integrēts modulārs digitālo prasmju novērtēšanas un pamatprasmju apmācību 
rīks pieaugušajiem, kas izveidots saskaņā ar DigCOMP Digitālo kompetenču ietvaru. 

DCDS projektu īsteno 8 organizāciju konsorcijs no sešām Eiropas Savienības valstīm 
(Beļģijas, Grieķijas, Itālijas, Latvijas, Rumānijas un Spānijas). Tā sastāvā ir divi Eiropas 
sadarbības tīkli, atvērtā universitāte, nacionālā IKT asociācija un neformālo apmācību 
veicēji.

Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas finansiālo atbalstu. 
Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru uzskatus. Eiropas Komisija nenes nekādu atbildību par šīs informācijas tālāku izmantošanu.
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Uzlabotas digitālās kompetences pieaugušajiem 
ar zemām  pamatprasmēm 
Praksē ieviests Digitālo Kompetenču ietvars 
(DigComp) 
Izstrādāts pašnovērtēšanas rīks
Izmantota jaukta tipa apmācību pieeja 
(tiešsaistes un klātienes)
Integrēta modulāra tiešsaistes mācību platforma
Iekļauti spēļu elementi
Īpaši izstrādāti pielāgojami mācību virzieni 
Digitālo pamatkompetenču novērtēšana 

ALL DIGITAL
Koordinators

  all-digital.org
  info@all-digital.org
  Beļģija

Hellenic Open University 
DAISSy research group

  daissy.eap.gr
  Grieķija

Centro Studi Foligno

  cstudifoligno.it
  Itālija

AECA

  aeca.it
  Itālija

FundaciÓn ESPLAI

  fundacionesplai.org
  Spānija

LIKTA

  likta.lv
  Latvija

EOS Foundation

  eos.ro
  Rumānija

European Association for 
the Education of Adults

  eaea.org
  Beļģija



DCDS mērķis ir uzlabot pieaugušo iedzīvotāju digitālās pamatkompetences, nodrošinot 
tos ar zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas nodarbinātībai, personīgai attīstībai, 
sociālajai iekļaušanai un aktīvai pilsoniskai līdzdalībai. 

Jūs iegūsiet

Jūs iegūsiet pieeju tiešsaistes rīkam, lai novērtētu savas digitālās kompetences 

Elastīgu, personalizētu apmācību materiālu, kurā pamatlīmenī iespējams apgūt 21 
digitālo kompetenču moduļus

Tiešsaistes mācību platformu ar iekļautiem spēļu elementiem

Klātienes mācību atbalstu digitālos kompetenču centros 

Iegūto digitālo prasmju un zināšanu apstipriprināšu, saņemot atvērtos žetonus 

Mācību iespējas nacionālajā valodā Latvijā, Itālijā, Rumānijā, Grieķijā un Spānijā 

DCDS 
pieaugušajiem iedzīvotājiem

DCDS
ieinteresētajām pusēm

DCDS mērķis ir iedvesmot politikas veidotājus, pieaugušo iedzīvotāju neformālās 
izglītības nodrošinātājus un citas galvenās ieinteresētās puses piekļūt, palielināt un 
atpazīt pieaugušo iedzīvotāju digitālās pamatkompetences.

Jūs iegūsiet

Konteksta analīzes ziņojumu par digitālo pamatkompetenču uzlabošanas labajām 
praksēm un e-iekļaušanas politiku, kā arī apmācību vajadzību analīzi iedzīvotājiem 
ar zemām prasmēm 

Neformālās izglītības metodoloģiju digitālo prasmju novērtēšanai, attīstīšanai un 
apstiprināšanai saskaņā ar Digitālo Kompetenču ietvaru (DigComp)

Daudzvalodīgu tiešsaistes digitālo kompetenču novērtēšanas rīku un mācību 
platformu ar integrētiem spēļu elementiem 

Tiešsaistes un klātienes modulāru apmācību saturu 

Ieteikumus politikas veidotājiem par pieaugušo iedzīvotāju digitālo prasmju 
attīstīšanu un sertificēšanu


