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

DCDS 
pieaugušajiem iedzīvotājiem

DCDS
ieinteresētajām pusēm

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

 

DCDS piedāvā rīkus angļu, grieķu, itāļu, latviešu, rumāņu 
un spāņu valodās:

Jaukta tipa mācību metodoloģija digitālo pamatprasmju pilnveidei, kas izveidota saskaņā 
ar DigComp 2.1. Digitālo kompetenču ietvaru iedzīvotājiem (atbilstoši 1-2 pamatlīmeņa 
prasmēm) 

Tiešsaistes pašnovērtēšanas rīks, lai novērtētu pieaugušo iedzīvotāju digitālās 
kompetences

Ieteikumu rīks, kas palīdz salāgot mācību programmu ar pieaugušo iedzīvotāju vajadzībām

Personalizēts mācību materiāls pamatprasmju līmenim, kurā iespējams apgūt 21 digitālo 
kompetenču moduļus 

Tiešsaistes mācību platforma ar iekļautiem spēļu elementiem

Klātienes mācību atbalsts digitālo kompetenču pilnveides centros

Iegūto digitālo kompetenču apstiprināšana, saņemot atvērtos žetonus

“Mācību kurss bija noderīgs, jo es varēju pilnveidot savas digitālās pamatprasmes. Visvairāk 
priecājos par iespēju mācīties attālināti, jo tā bija jauna, bet tajā pašā laikā patīkami izaicinoša 
pieredze. Bija svarīgi  un noderīgi sadarboties ar mācību grupas biedriem, jo savstarpēji dalījāmies 
pieredzē un atbalstījām viens otru”. DALĪBNIEKS NO ITĀLIJAS

DCDS mērķis ir iedvesmot politikas veidotājus, pieaugušo iedzīvotāju neformālās 
izglītības nodrošinātājus un citas galvenās ieinteresētās puses atbalstīt, attīstīt 
un novērtēt pieaugušo iedzīvotāju digitālās un caurviju kompetences.
 

DCDS ieinteresētajām pusēm:

Metodoloģija saskaņota ar DigComp 2.1. Digitālo kompetenču ietvaru 
iedzīvotājiem

Daudzvalodīgs tiešsaistes digitālo kompetenču pašnovērtēšanas rīks un mācību 
platforma 

Modulārs mācību saturs sešās valodās 

Rokasgrāmatas mācību vadītājiem un organizācijām

DCDS pilotprojekta novērtējuma ziņojums

Ziņojums par e-iekļaušanas labajām praksēm 

Politikas ietekmēšanas rokasgrāmata mācību vadītājiem un organizācijām 

Rekomendācijas politikas veidošanai, balstoties uz projekta rezultātiem
 
“Mācību platforma ir ļoti praktiska. Ar tiešsaistes pašnovērtējuma testa palīdzību 
pieaugušajiem ir iespēja novērtēt savu digitālo prasmju līmeni un pielāgot mācību 
saturu. Mācību dalībniekiem ir pieeja mācību saturam, kas palīdz apgūt teoriju un pēc 
tam pielietot to praksē, pildot uzdevumus”. 
SpEcIĀLISTS mūžIzgLĪTĪBAS JAuTĀJumOS NO RumĀNIJAS

Digitālo kompetenču attīstības sistēma ir integrēts 
modulārs digitālo prasmju novērtēšanas un pamatprasmju 
mācību rīks pieaugušajiem, kas izveidots saskaņā ar 
DigComp 2.1. Digitālo kompetenču ietvaru (atbilstoši 1-2 
pamatlīmeņa prasmēm).  

DCDS piedāvā jaukta tipa mācību kursus, apvienojot 
klātienes un tiešsaistes mācības, kas ietver:

Digitālo Kompetenču Attīstības Metodoloģiju 
digitālo un caurviju kompetenču attīstībai 
pieaugušajiem;

Digitālo Kompetenču Attīstības Vidi  
veiksmīgākai metodoloģijas ieviešanai praksē.

pROJEKTA mĀJAS LApA:   dcds-project.eu
TIEšSAISTES mĀcĪBu pLATfORmA:  digitalcompetences.eu
TēmTuRI:    #DCDS #DigitalCompetences

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

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un, lai arī kā tiktu izmantota 
tajā ietvertā informācija, Eiropas Komisija par to neuzņemas nekādu atbildību.
Projekta nr.: 590141-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-PI-FORWARD
Vienošanās nr.: 2017 - 3339 / 001 – 001



Pieaugušo  
iedzīvotāju digitālo un  

caurviju kompetenču 
novērtēšanai, attīstībai  

un apstiprināšanai 

JAUKTA TIPA MĀCĪBAS 
 apvieno pieaugušo 

mācīšanos tiešsaistē un klātienē 

95 MĀCĪBU REZULTĀTI  
saskaņoti ar 21 DigComp 2.1. 

Digitālo kompetenču ietvaru 
iedzīvotājiem (atbilstoši 1-2 

pamatlīmeņa prasmēm)

ČETRI MĀCĪBU VIRZIENI  
apkopoti 19 tematiskajos 

moduļos un 64 mācību vienībās

ROKASGRĀMATAS  
mācību vadītājiem un 

dalībniekiem

NOVĒRTĒŠANA  
ar īpaši izstrādātiem testiem

APSTIPRINĀŠANA  
ar sertifikātu un atvērtajiem 

žetoniem

Tiešsaistes  
platforma,  
veiksmīgākai 
metodoloģijas 
ieviešanai praksē 

 
PAŠNOVĒRTĒJUMA RĪKS  
palīdz novērtēt digitālās 
kompetences 
 
IETEIKUMU RĪKS  
palīdz izvēlēties  
piemērotāko mācību  
virzienu 

 
MODULĀRS MĀCĪBU SATURS 
sadalīts mācību vienībās

 
TESTI UN ATVĒRTIE ŽETONI  
palīdz novērtēt un apstiprināt 
sasniegumus 
 
SPĒĻU ELEMENTI  
palīdz motivēt mācību dalībniekus

FORUMS  
ļauj sazināties ar pasniedzēju un 
grupas biedriem tiešsaistē

DCDS pilotprojekts tika veiksmīgi realizēts piecās 
Eiropas valstīs (Grieķijā, Itālijā, Latvijā, Rumānijā un 
Spānijā), aktīvi iesaistot 200 pieaugušo iedzīvotāju. 
Pilotprojekta novērtējums parādīja, ka projekta ietvaros 
izstrādātā sistēma nodrošina praktisku atbalstu, lai 
attīstītu digitālās un caurviju kompetences, palielinātu 
pašpārliecinātību par digitālo ierīču un pakalpojumu 
izmantošanu, kā arī palielinātu iedzīvotāju 
nodarbinātības potenciālu un sociālo iekļaušanu.

Digitālo 
kompetenču 

attīstības 
metodoloģija  

DCDM

Digitālo 
kompetenču 
attīstības 
vide
DCDE


