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Erasmus+ programmās projekts Nr 2019-1-PL01-KA204-065528 tiek
īstenots no 01.09.2019-31.05.2021 ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī
publikācija pauž vienīgi autora uzskatus un Eiropas Komisijai nevar uzlikt
atbildību par jebkuru iespējamu šīs informācijas izlietojumu.



IEVADS
 

DigiAdults projekta mērķis ir izpētīt digitālo
rīku un interneta izmantošanas ietekmes
novērtēšanu dažādu kategoriju izglītojamiem,
kuriem ir sociālās atstumtības risks, un
izveidot vadlīnijās pasniedzējiem, kas iesaistīti
oficiālajā formālajā izglītībā, neformālajā un
neoficiālajā izglītībā, kā arī gadījumu izpētes un
paraugprakses apkopojuma izveidošana
tiešsaistes resursu centrā.

Par E-BROŠŪRU

Labas prakses apkopošana ietver pieejas un
metodikas, lai veicinātu pieaugušo digitālo
iekļaušanu un attīstītu viņu prasmes un
kompetences, organizējot mācību pasākumus,
kursus un seminārus.
Brošūra iekļauj labas prasmes piemērus no
visām projekta partnervalstīm.
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TIEŠSAISTES PORTĀLS PAR
SABIEDRĪBAS VESELĪBAS

PAKALPOJUMIEM

ILGUMS

3-5 stundas

MĒRĶGRUPA

50+

Polija
Apmācības mērķi 

piekļuves saņemšana un
reģistrācija sistēmā
ielogošanās 
kontrolēt datu efektīvas
meklēšanas stratēģiju.

Semināra mērķis ir apgūt prasmes
publiska tiešsaistes portāla par
sabiedrības veselības pakalpojumiem
izmantošanai un iegūt informāciju
par to, jo īpaši:



Apmācības mērķis

Apmācības apraksts: Apmācību laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar metodēm kā meklēt nepieciešamo
informāciju par Polijas Nacionālā veselības fonda sniegtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem, un jo īpaši:
 · piekļuvi pašreizējiem paziņojumiem un ziņojumiem,
 · zināšanas par juridisko pamatu, ņemot vērā pakalpojumu sniegšanas principus (vietējos un ārzemēs) un
to atmaksu, zināšanas par profilaktiskām programmām,
 · piekļuve ārstu, klīniku, slimnīcu, veselības palīdzības iestāžu, sanatoriju sarakstiem un aptiekām,
 · konkrētās medicīniskās palīdzības gaidīšanas termiņiem, informāciju par medicīniskajām izmaksām, kas
saistītas ar personas veselības ārstēšanu pagātnē.
Vingrinājumi: vingrinājumi sastāv no ieteikumu un padomu pabeigšanas par konkrētas informācijas
meklēšanu, par sniegtajiem pakalpojumiem noteiktajā termiņā un informācijas apkopošanu, kas ļauj
optimāli pieņemt lēmumus par ārstēšanas vietu, veidu un datumu, kā arī par iespējamiem turpmākajiem
soļiem.
Metodika: Apmācības pamatforma bija prezentācijas sagatavošana, ņemot vērā mērķgrupas vecumu,
vajadzības un IKT spējas. Pamatojoties uz šo prezentāciju un instrukcijām, dalībnieki veica pieteikšanos
sistēmā un praktiskajā darbnīcā. aizpildīja piemērotas veidlapas, lai iegūtu vēlamo informāciju. Šīs veidlapas
tika izdrukātas, katram dalībniekam atsevišķi.
Nepieciešamie materiāli / resursi: Prezentācija izdrukas veidā, buklets ar programmas pamatformām
un īsu to aizpildīšanas aprakstu. Seminārs notika datoru laboratorijā ar interneta pieslēgumu.
Ietekme: Dalībnieki ir apguvuši prasmes izmantot digitālās pasaules piedāvātās iespējas - viņi tika
iepazīstināti ar metodēm, kā meklēt nepieciešamo informāciju par medicīniskajiem pakalpojumiem, ko
viņiem sniedz Polijas Valsts Nacionālais veselības fonds.

Tas ir ļoti svarīgi cilvēkiem
(senioriem), kad sākas
veselības problēmas.
Dalībnieki arī ieguva zināšanas
par to, kā iegūt konkrētus
datus par viņu personīgo
medicīnisko pārbaudi (sniegtā
pakalpojuma datums un vieta,
tā veids, izmaksas, veiktās
medicīniskās procedūras utt.).



KĀ IZVEIDOT MĀJASLAPU
WORDPRESS PLATFORMĀ

NODARBĪBAS ILGUMS

20 stundas

MĒRĶGRUPA
Izglītojamie un

izglītotāji

Polija 
Nodarbības mērķis 

Apmācības mērķis ir
pietiekamu prasmju apguve, lai
izveidotu vietni vai emuāru,
izmantojot WordPress
platformu, kā arī aktīvi
izmantotu šīs sistēmas
iespējas.



Kā uzsākt darbu ar with WordPress
Kā ātri izveidot tsavu mājaslapu, izmantojot WordPress 
Pirmā satura (emuāra ziņas vai raksta) publicēšana
Izmēģināt visu WordPress vietnes izveidošanas procesu  
Pievienot papildus funkcijas.

Prakses apraksts: Kurss paredzēts cilvēkiem, kuri vēlas izveidot savu pirmo vietni un izmantot to pēc
savas izvēles. Šo kursu var izmantot arī pedagogi un skolotāji, kuri vēlas izmantot vietni kā papildu resursu
saviem studentiem. Kaut arī WordPress sākotnēji bija emuāru dzinējs - galvenokārt izmantots emuāru
pārvaldīšanai -, tagad to izmanto daudzas lielas tiešsaistes aģentūras, lai palaistu savas vietnes. Gadu gaitā
platforma ir daudz attīstījusies, un, lai arī tika ieviests milzīgs daudzums jaunu funkcionalitāti, WordPress
joprojām ir viena no visvieglāk izmantotajām tīmekļa publicēšanas platformām.
Apmācību laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar šādiem jautājumiem: Kas ir WordPress, Kā sākt, satura
publicēšanas pamati Saites iekļaušana ierakstā, Attēla pievienošana saturam, Sarakstu un teksta formatēšana,
Iekļaujot YouTube videoklipus, Kategorijas un tagi, komentāri, kā mainīt sākumlapas izskatu, izvēlnes un citas
iespējas programmā WordPress.

Vingrinājumi:

Metodika: Tiešsaistes kurss un instrukcijas. Metode "mācīšanās darot"  - kursu dalībniekiem ieteicams soli
pa solim sekot instrukcijām un paralēli izveidot savu vietni.

Nepieciešamie materiāli un resursi: Dators ar interneta pieslēgumu

Ietekme

Kurss ļauj dalībniekiem
paplašināt savu digitālo prasmi
un iegūt zināšanas par vietnes
vai emuāra izveidi. Pabeidzot
šo kursu, dalībniekiem būs
nepieciešamās zināšanas, lai
izveidotu WordPress vietni un
izmantotu to jebkuram mērķim.
Šo kursu var izmantot arī
skolotāji, kuri vēlas izmantot
vietni kā papildu resursu
saviem skolēniem



JOPROJĀM AKTĪVS 60+

ILGUMS
Dažādi kursi, katrs

2-3 stundas

MĒRĶGRUPA

60+

Polija
Apmācības mērķi  

Iedrošināt seniorus ikdienā
izmantot tehnoloģiskos
risinājumus un informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas
Uzlabot senioru spēju izmantot
datorus un nebaidieties no
tiem



Apmācības mērķi 
Pilnveidot 60+ gadus vecu
cilvēku digitālās prasmes.
Iepazīstiniet dalībniekus ar
dažādiem e-pakalpojumiem un
saziņas platformām. Veicināt
aktīvu novecošanu.
Vairāki apmācību kursi un
darbnīcas par digitālo pratību.

Prakses apraksts: Apmācības laikā vecāka gadagājuma cilvēki varēja uzzināt par IKT ierīču, piemēram,
datora, klēpjdatora, viedtālruņa, planšetdatora vai parasta mobilā tālruņa funkcionalitāti un pārvarēt
šķēršļus, sākot ar pamatiem līdz modernākām tehnoloģijām, piemēram, programmatūru un internetu.
Pateicoties e-pakalpojumu darbnīcām par e-iepirkšanos un digitālo fotogrāfiju apstrādi, seniori apguva
iepirkšanos tiešsaistē, izmantojot sociālos medijus, un varēja izpētīt digitālās fotogrāfijas noslēpumus.
Semināra laikā tika īstenoti arī integrācijas pasākumi.

Vingrinājumi: Practical exercises (with support of the trainer if necessary) - the participants could try out
and operate the devices on their own.

Metodes: The form and methodology of ICT courses for seniors were prepared with taking into account
the needs and ICT abilities of people from this target group. To involve persons 60+ to deal actively with
digital tools is sometimes not so easy. The idea and solution is to convince them that ICT, media, Internet
can be useful in many practical aspects of people life and then encourage them to use all those media
effectively.  Also, the learning environment is very important for this group of learners and must be
physically and psychologically comfortable.

Nepieciešamie materiāli un resursi: Telpa ar interneta pieslēgumu, portatīvie datori, viedtālruņi/mobilie
telefoni,  planšetdatori un nepieciešamā programmatūra.

Ietekme: Dalībnieki apguvuši prasmes, lai izmantotu iespējas, ko sniedz digitālā pasaule. Dalībnieki
palielinājuši savu digitālo pratību, ieguvuši zināšanas un prasmes par digitālu komunikāciju, drošību
internetā un drošu uzvedību interneta vidē. This courses strengthen the position of older people in
technological skills, increased their ability to exploit new technology and prevented social or digital
exclusion.



KAFFEE DIGITAL (DIGITĀLĀ KAFIJA)

ILGUMS

2 stundas

MĒRĶGRUPA

60+

Austrija
Apmācības mērķi 
Bezmaksas ievadkursi vecāka
gadagājuma cilvēkiem par
pirmajiem soļiem digitālajā
pasaulē.
Iniciatīvas mērķis ir uzlabot
sieviešu un vīriešu digitālās
prasmes Austrijā, īpaši vecāka
gadagājuma cilvēku vidū.
Semināram ļaus ienākt
digitālajā pasaulē ar
viedtālruņiem, planšetdatoriem
un datoriem.



Prakses apraksts: Vecāka gadagājuma cilvēki var piedalīties divu stundu seminārā profesionālu vadībā
un nepiespiestā gaisotnē, par pirmajiem soļiem digitālajā pasaulē. Īpaši apmācīti darbinieki izskaidro
instrukcijas un atbalsta mērķa grupu svarīgu lietotņu iestatīšanā un instalēšanā.

Vingrinājumi: Metode “Mācīšanās darot” - Dalībnieki var izmēģināt un lietot ierīces bēc pašu vēlēšanās
un iespējām.

Metodes: Visi apmācību piedāvājumi tiek pielāgoti mērķa grupām, pamatojoties uz Eiropas atsauces
sistēmu DigComp, kas ir vienota atsauces sistēma Austrijas iedzīvotāju digitālo prasmju pārredzamības
novērtēšanai un uzlabošanai. Tas nodrošina, ka zināšanu piedāvājums un apmācības saturs digitālo
prasmju mācīšanai vienmēr tiek balstīts uz Eiropas pamatdefinīcijām, vienlaikus garantējot digitālo
prasmju pārredzamu pierādīšanu.

Nepieciešamie materiāli un resursi:  Telpa ar interneta pieslēgumu, labu apgaismojumunun
pietiekami daudz kontaktligzdu. "Bezrūpīga viedtālruņa pakete", kas ietver viedtālruni, aizsargplēvi,
atbalstu remonta gadījumā.
    
Ietekme: Atklāt un aktīvi izmantot mobilā interneta iespējas un mūsdienīgi sazināties. Lai varētu
piedalīties sociālajā dzīvē digitālajā laikmetā, vecāka gadagājuma cilvēki iegūs digitālo kompetenci, lai
uzturēt kontaktus ar paziņām, ģimeni un draugiem, vai arī ikdienas uzdevumus veikt pašnoteiktu kārtību.

Apmācības mērķi 

 Darbnīcā dalībniekiem
tiek parādīts, kā
sazināties un
mijiedarboties ar vidi,
izmantojot viedtālruņus,
planšetdatorus un
datorus, kā arī
iepazīstina ar vietni, kur
var atrast sešus
tiešsaistes informācijas
moduļus un dokumentus
par to, kā darbojas e-
pakalpojumi vai kā var
izveidot digitālo saturu.



SOCIĀLIE MEDIJI IESĀCĒJIEM

ILGUMS

2 stundas nedēļā

MĒRĶGRUPA

50+

Austrija
Apmācības mērķis 

Semināra galvenais mērķis ir
palīdzēt dalībniekiem uzzināt,
kādas ir visizplatītākās
platformas un kā viņi var
sazināties ar mazbērniem.



Prakses apraksts: Vienā no semināriem tiks aplūkota lietojumprogramma “WhatsApp” un tās
piedāvātās iespējas, kā var nosūtīt īsziņas un balss ziņas, kā veikt balss un video zvanus, kā arī kopīgot
attēlus, dokumentus, lietotāju atrašanās vietas un citus medijus.

Vingrinājumi: Metode “Mācīšanās darot” - Dalībnieki pēc iespējas paši var izmēģināt un darboties ar
ierīcēm. Pēc semināra beigām viņi tiek aicināti veikt uzdevumus mazākās grupās, apmainīties ar datiem
un ierakstīt balss ziņas, lai iegūtu reālu, praktisku pieredzi.

Metodes: Power Point prezentācija ar instrukcijām, sagatavota apmācības formā ar subtitriem, ja dažiem
dalībniekiem ir dzirdes traucējumi. Pēc katra apmācības soļa, piemēram, pēc tam, kad ir parādīts, kā
lejupielādēt WhatsApp lietojumprogrammu, dalībnieki tiek aicināti atkārtot darbību ar palīga palīdzību.
Tiek piedāvātas arī noderīgas saites un tīmekļa vietnes, kuras dalībnieki var apmeklēt, kad nepieciešams
atkārtojums vai, ja ir neskaidrības.

Nepieciešamie materiāli un resursi: Dators, klēpjdators, planšetdators vai viedtālrunis, interneta
savienojums un lāzera rādāmkociņš.
    
Ietekme: Dalībnieki paplašina savas digitālās prasmes, iegūst zināšanas un prasmes par digitālo
komunikāciju, drošību un mijiedarbību visā pasaulē



DIGITĀLĀS DIENAS PAR
TEHNOLOĢIJU JAUNUMIEM

SENIORIEM

ILGUMS

2 dienas

MĒRĶGRUPA

50+

Austrija
Apmācības mērķis 

Iepazīstināt seniorus ar
jaunākajām tehnoloģijām un
tendencēm, kā arī prezentēt un
apspriest Vīnes pilsētas
digitalizāciju kopā ar pilsētas
IT, tehnoloģiju un biznesa
kopienu, kā arī ar pilsētas
iedzīvotājiem.



Prakses apraksts: Šī gada pasākuma tēma ir "Jaunās tehnoloģijas un talanti". Izstādes zonā - ar
nosaukumu "Talantu iela" - tiks prezentētas jaunākās tehnoloģijas, lai tās varētu uzbrukt un izmēģināt. 65
stacijās apmeklētāji var sagaidīt, piemēram, robotu uzbūvi un programmēšanu, vai parādīt mājas ar
tehnoloģiju tendencēm vecākiem cilvēkiem, piemēram, kritiena sensorus. Šeit var pārbaudīt arī virtuālo
realitāti. Turklāt notiks paneļdiskusijas, ko sniegs IT, medicīnas, tehnoloģiju vai biznesa eksperti.
Piemēram, tiks apspriestas tādas tēmas kā nākotnes darba vieta vai viedā veselība, t.i., ierīces un
tehnoloģijas, kas veicina veselību

Vingrinājumi: Iespēja izmēģināt jaunas ierīces, VR tehnoloģijas un iepazīties ar jaunām tehnoloģiskām
tendencēm kopumā. Dalībniekiem ir atļauts tās pārbaudīt, kā arī iesaistīties interaktīvās diskusijās ar
citiem dalībniekiem un ekspertiem

Metodes: 65+ TalentStreet stacijas; 
Aptuveni 780 dalībnieku. 
18 programmas divos posmos 
Vairāk nekā 90 ekspertu, vairāk nekā 120 iesaistīto uzņēmumu.

Nepieciešamie materiāli un resursi: 
Pietiekami liela telpa šāda veida pasākumu rīkošanai
Pietiekami daudz gaismas un elektrības kontaktligzdas
Daudzveidīgas ierīces
Projektori prezentācijām
Skatuves 

Ietekme

Jaunu tehnoloģisko
jauninājumu tuvināšana, jaunu
inovāciju un sadarbības iespēju
atvēršana, vecāka gadagājuma
cilvēku līdzdalības
digitalizācijas procesos
potenciāla palielināšana un
viņu konkurētspējas
nodrošināšana darba tirgū un
potenciāla palielināšana
nākotnes uzņēmumiem



DIGI SKOLOTĀJI/DIGI VECĀKI  

ILGUMS

3-5 stundas

MĒRĶGRUPA
visu vecumu -
skolotāji un vecāki

Latvija 
Apmācības mērķi  

Uzlabot skolotāju prasmes
strādāt ar tiešsaistes
dokumentiem
Pilnveidot prasmes mācību
materiālu sagatavošanā
darbam klasē
Apgūt prasmes izmantot
tiešsaistes digitālos rīkus klasē
Uzlabot vecāku prasmes
izmantot elektronisko žurnālu
un studentu mācību platformu 



Prakses apraksts:  Semināri ar praktiskām aktivitātēm skolotājiem un vecākiem. Pasniedzēji sniedz
praktiskus piemērus, vairākās sesijās dalībnieki mācās izveidot un izmantot tiešsaistes dokumentus,
izmantot tiešsaistes rīkus un datoru programmatūru, lai izgrieztu video materiālus, ko izmantot stundās.

Vingrinājumi: Pēc īsa pasniedzēju ievada dalībnieki mācās individuāli, darot. Tiek piedāvātas vadlīnijas,
kas palīdz dalībniekiem veikt uzdevumus. Pasniedzēji vajadzības gadījumā sniedz atbalstu. Dalībnieki tiek
aicināti mācīties grupās un pāros.

Metodes: 
1. Ledus laušanas aktivitātes
2. Teorija un vadlīnijas, ko sniedz pasniedzēji
3. Praktisks darbs grupās un individuālais darbs
Nepieciešamie materiāli un resursi:  
Datori ar interneta pieslēgumu
Projektors
Video rediģēšanas programmatūra
    
Ietekme: Izveidojas atgriezeniska saite, kur skolotāji un vecāki saprot, ka iegūtās prasmes ir noderīgas
darbam un ikdienai. Vecāki vairāk apzinās savu bērnu mācības Skolotāji var organizēt interesantāku un
kvalitatīvāku mācību procesu



ZOOM PLATFORMA PEDAGOGIEM 

ILGUMS

5 sesijas

MĒRĶGRUPA

skolotāji

Latvija 
Apmācības mērķis  

Seminārs skolotāju prasmju
uzlabošanai darbā ar Zoom
platformu



Prakses apraksts: 
Skolotāji izmēģina platformas Zoom piedāvātās iespējas - izveidojot ieplānotu tikšanos, pievienojot
dalībniekus un sazinoties savā starpā.

Vingrinājumi:
Skolotāji mācās, izmantojot praktisku pieeju. Tiek piedāvāti aizzīmju punkti, kas palīdz dalībniekiem.
Treneri vajadzības gadījumā sniedz atbalstu. Dalībnieki tiek mudināti mācīties grupās un pāros, palīdzot
un mācot viens otram. Dalībnieki apgūst pamatus, piemēram, pierakstīšanos, tiešsaistes sapulces izveidi,
ielūguma nosūtīšanu, kā arī sarežģītākas nodarbības, kas nepieciešamas kvalitatīvām nodarbībām,
piemēram, ekrāna koplietošana un "izlaušanās" telpas.

Metodes:
Treneru sniegtā teorija un aizzīmju punkti
Praktisks individuāls darbs

Nepieciešamie materiāli un resursi: 
Datori un mobilie tālruņi ar interneta pieslēgumu
Projektors
    
Ietekme:
Skolotāji var ērti izmantot nepieciešamo platformu kvalitatīvam mācību procesam. Mācību process 
 uzlabojas, jo tiešsaistes nodarbības ir efektīvākas.
Paaugstina dalībnieku pašapziņu un uzlabo mūsdienu nodarbību vadīšanas prasmes.



SVARĪGĀKAIS IR KOMUNIKĀCIJA

ILGUMS

1 nodarbība katrai tēmai

MĒRĶGRUPA

seniori

Latvija Apmācības mērķis 

Iepazīstināt dalībniekus ar
dažādām komunikācijas
platformām
Iedrošināt seniorus izmantot
informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas savā ikdienas
dzīvē
Vienkāršot ikdienas darbus,
piemēram-rēķinu saņemšana
pa e-pastu, nevis pa pastu
Sniegt dalībniekiem praktisku
pieredzi komunikācijas
platformu izmantošanā



Prakses apraksts: Dalībnieki tiek iepazīstināti ar dažādām komunikācijas platformām, piemēram,
Skype, e-pastu, sociālo mediju platformām Facebook un draugiem.lv (Latvijas sociālie mediji). Dalībnieki
tiek aicināti izmēģināt visas platformas, taču var izvēlēties tās, kas vislabāk atbilst viņu individuālajām
vajadzībām.

Vingrinājumi: Dalībnieki izveido savas e-pasta adreses, ja tādas vēl nav. Dalībnieki mēģina izmantot
dažādas iespējas e-pasta platformā - sūtīt un saņemt ziņas vienam no otra, sūtīt pielikumus. Dalībnieki
mēģina izmantot sociālos medijus vienkāršā veidā - vispirms izveidojot kontu, atrodot savus ģimenes
locekļus un draugus, kopīgojot ziņas. Treneri ar dalībniekiem apspriež pamata interneta drošības
vadlīnijas. Dalībnieki izmanto saziņas platformas, izveidojot kontu, apgūstot pamatus un izmēģinot
praktisku pieredzi-piemēram, izmantojot Skype vai Whatsapp, lai zvanītu viens otram.

Metodes:
ILedus laušanas aktivitātes
Treneru sniegtā teorija un aizzīmju punkti
Praktisks darbs grupās un individuāls darbs

Nepieciešamie materiāli un resursi: 
Datori, tālruņi un planšetdatori ar interneta pieslēgumu
Projektors    
Ietekme: Seniori vienkāršā un jautrā veidā tiek iepazīstināti ar informācijas un komunikācijas
tehnoloģijām un platformām. Dalībnieki saprot, kuras platformas būs visnoderīgākās viņu ikdienas dzīvē.
Dalībniekiem ir ērti izmantot e-pastu, atvieglojot ikdienas uzdevumus.
.

Dalībnieki apgūst interneta un
sociālo mediju drošības
pamatus.
Dalībnieki var viegli un biežāk
sazināties ar savām ģimenēm
un draugiem ārzemēs bez
papildu izmaksām.
Seniori ir pārliecinātāki un spēj
meklēt darbu

Ietekme



ZIŅAPMAIŅAS LIETOTNES:
WHATSAPP  

ILGUMS

4  stundas

MĒRĶGRUPA

55+

Spānija
Apmācības mērķis  

Lai vecāka gadagājuma
cilvēkiem sniegtu jaunas
zināšans par tehnoloģijām un
to izmantošanu: WhatsApp
ziņojumapmaiņas
lietojumprogramma.



Prakses apraksts:  Barselonas pilsētas dome piedāvā šo pamatkursu: Kas ir tūlītējās ziņojumapmaiņas
lietojumprogramma? Uzziniet par lietotnēm par kurām visi runā, ietaupiet uz īsziņu izmaksām un
uzziniet, kā nosūtīt ziņas, fotoattēlus, audio un visbiežāk izmantotos failu tipus, ko izmanto jūsu
kontaktpersonas. Vai vēlaties runāt ar kādu, kurš dzīvo tālu no jums? Iepēja iemācīties veikt zvanus un
videozvanus internetā, lai ietaupītu starptautisko zvanu izmaksas

Darba kārtība: Kas ir tērzēšana? Atšķirības ar īsziņām: priekšrocības un trūkumi - Pievienojiet un
pārvaldiet kontaktpersonas - Ekrāna parasto elementu skaidrojums - Iestatījumi: konts, privātums, profils,
paziņojumi - Datu patēriņš - Pārvaldiet multivides saturu (videoklipus, fotoattēlus, dāvanas), lai atbrīvotu
vietu ierīcē - Kā pievienot fotoattēlu, kontaktu, atrašanās vietu, - zvani un videozvani

Metodes: Autonoma, grupu mācīšanās un palīdzība no atbalsta centra
Praktiska pieeja

Nepieciešamie materiāli un resursi: 
Tikšanās un darba telpa
Tehniskais aprīkojums: savs mobilais telefons
    
Ietekme: Mijiedarbība ar citiem cilvēkiem, izmantojot WhatsApp (tērzēšana, zvani, videozvani), un
izpratne par šo digitālo mediju šodien ir kļuvusi par nepieciešamību. Datu, informācijas un digitālā satura
kopīgošana ar citiem, izmantojot šo lietojumprogrammu, ļauj lietotājiem iegūt brīvību un autonomiju.
Zināšanu palielināšana par šo un citām papildinošajām lietojumprogrammām, lai uzlabotu tās veiktspēju
un izmantošanu, ir galvenais aspekts tehnoloģiskajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam.

To understand what individual
and group chats are. 
To make phone calls and video
calls.
To learn how to send and
receive photos, videos and
audios. 

Objectives of the Training 



SENIORLAB 

ILGUMS

4  mēneši

MĒRĶGRUPA

55+

Spānija
Apmācības mērķis 

Izpētiet iespējas attīstīt
inovācijas spējas cilvēkiem, kas
vecāki par 55 gadiem.
Pierādīt, ka gados vecākiem
cilvēkiem ir inovācijas spējas
Izstrādāt projektus, izmantojot
jaunas tehnoloģijas.
Apgūt digitālās prasmes
Uzlabot atmiņu, radošumu,
motivāciju utt.
Veicināt aktīvu un cienīgu
novecošanos.



Autonoms darbs
Grupu mācīšanās un atbalsta saņemšana
Praktiska pieeja IKT

Tikšanās un darba telpa
Tehniskais aprīkojums: datori, planšetdatori, kameras utt.
Vairāk nekā 50 programmas, rīki un lietojumprogrammas projektu izstrādei.

Prakses apraksts: SeniorLab ir Citilab, i2cat fonda, Barselonas Universitātes un Korneljas vecāka
gadagājuma universitātes iniciatīva, kuras mērķis ir izpētīt iespējas attīstīt inovācijas spējas tiem, kas
vecāki par 55 gadiem.
Pamatojoties uz pieņēmumu, ka gados vecāki cilvēki var sniegt novatorisku ieguldījumu zināšanu
sabiedrības un digitālās sabiedrības veidošanā, SeniorLab dalībnieki izstrādā grupu projektus, sniedzot
savu pieredzi, atmiņu, pūles, entuziasmu un vitalitāti.
Tehnoloģijas ir sociālās tēmas projektu veidošanas procesa galvenā sastāvdaļa. Tādējādi SeniorLab
dalībnieki izmanto IKT, lai radītu bagātīgu, noderīgu darbu, kas ir kopienas būtība.

Metodes:

 
Nepieciešamie materiāli un resursi: 

Apmācības mērķis  

Apgūt digitālās prasmes
Uzlabot atmiņu, radošumu,
motivāciju utt.
Veicināt aktīvu un cienīgu
novecošanos.



Ietekme: Senioru atmiņas un pieredzes ieguldījums sabiedrībā kopumā ir jebkuras kopienas dabisks
mērķis; un to darīt, izmantojot tehnoloģijas un atvieglojot to izslēgšanu, ir SeniorLab mērķis. Tādā veidā
Kornellas vecāka gadagājuma cilvēku kopiena var sniegt būtisku ieguldījumu, izmantojot IKT, kā arī
uzlabot šīs kopienas paštēlu.

Seniorlab ieguldījums ir vērsts uz digitālo instrumentu komplekta izveidi senioriem - novatorisku pieeju,
kas līdz šim tika ignorēta. Tas uzlabo digitālo tehnoloģiju prasmes, kuras tiek uzskatītas par
priekšnoteikumu aktīvai pilsonībai un vecāka gadagājuma cilvēku sociālajai saiknei.
Seniori strādā pie projektiem, kas saistīti ar ,galvenokārt, vēsturiskiem un vietējiem jautājumiem.

Seniorlab projekts veicina pētniecību un zināšanu izplatīšanu, pilnveidojot darba modeli katram radītajam
projektam un dodot iespēju vecākajai grupai no sociālā un tehnoloģiskā viedokļa. Varam teikt, ka projekts
Seniorlab palīdz iesaistītajiem pilsoņiem lauzt savu vientulības uztveri, palielinot izpratni par aktīvas
novecošanas nepieciešamību un paaugstinot pašcieņas pakāpi, piedaloties sociālā projektā, kas attīstās
tādā vidē kā Citilab



¡SOCIĀLAIS BLOGERIS! 

ILGUMS

4  nedēļas

MĒRĶGRUPA

65+

Spānija 
Apmācības mērķis 

Šī ir žurnālistikas programma,
kas apmāca vecākus cilvēkus
Barselonā, lai uzlabotu viņu kā
žurnālistu un brīvprātīgo
fotogrāfu talantus un prasmes
pašvaldību sociālajos tīklos.
Galvenais mērķis ir apmācīt
dalībniekus aktīvi piedalīties
šodien vissvarīgākajā sociālajā
tīklā: Facebook.



Prakses apraksts:  Šai programmai ir trīs īpaši mērķi: palielināt iedzīvotāju līdzdalību, uzlabot un
palielināt vecāka gadagājuma cilvēku iekļaušanu un mazināt digitālo plaisu. Lai sasniegtu šos mērķus,
vecākie brīvprātīgie, kas piedalās šajā programmā, saņems digitālās apmācības žurnālistikā, jo
pakalpojuma galvenais mērķis ir veicināt Barselonas vecāka gadagājuma cilvēku aktīvu līdzdalību šai
sociālajai grupai veltītajos pašvaldību sociālajos tīklos (galvenokārt Facebook). kā arī pašvaldības tīmekļa
vietnē par vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas raksta kopienai vairāk nekā 65 gadus Barselonā. Tāpat
dalībnieki veidos saturu, kas ir interesants vecākajai grupai (viņi var, piemēram, paskaidrot, kā viņi dzīvo
pilsētā un kā izmantot pakalpojumu piedāvājumu vecāka gadagājuma cilvēkiem Barselonā). Tas viss
vienmēr no tās pašas programmas dalībnieku īpašās perspektīvas: vecāka gadagājuma cilvēki.

Metodes: Iknedēļas klātienes apmācības žurnālistikas un sociālo tīklu jomā. 

Nepieciešamie materiāli un resursi: Prezentācija izdrukas veidā, buklets, kurā ir programmas
pamatformas un īss to apraksts. Seminārs notika datoru laboratorijā ar interneta pieslēgumu
    
Ietekme:  Gados vecāki cilvēki izmantos savus talantus un prasmes kā reportieri, žurnālisti vai fotogrāfi,
kuri brīvprātīgi piedalās sociālajos tīklos, lai radītu ar viņiem saistītu saturu un pirmajā personā radītu
stāstus par to, kā cilvēki dzīvo Barselonā. Kopumā programmas uzmanības centrā ir vecāka gadagājuma
cilvēku, pašu pakalpojuma lietotāju, īpaša perspektīva

Dalībnieki apgūs žurnālistikas
paņēmienus, lai radītu
interesantu saturu un
piedāvātu noderīgus resursus
vecāka gadagājuma cilvēkiem.

Apmācības mērķis 



PROGRAMMA "SMADZEŅU
VINGRINĀŠANA" 

ILGUMS

5 nedēļas

MĒRĶGRUPA

55+

ČehijaApmācības mērķis 

Apgūt un uzlabot vecāka
gadagājuma cilvēku digitālās
prasmes
Uzlabot senioru spēju lietot
datorus un nebaidīties no tiem
Uzlabot atmiņu, radošumu,
motivāciju, izmantojot spēles.
Veicināt aktīvu un cienīgu
novecošanos



Praktiska pieeja IKT
Aktīvās mācīšanās metode
Noguruma novēršana, koncentrēšanās un uzmanības atbalsts

Prakses apraksts: Smadzeņu vingrināšanas programma ir datorprogramma, kas galvenokārt paredzēta
ilgtermiņa atmiņas apmācībai un treniņu rezultātu uzraudzībai. Programma palīdz stimulēt visas 5 izziņas
funkcijas, un katrai no tām ir 4 dažādi vingrinājumi.
Mācot vecākus cilvēkus, programma ievērojami palīdz labāk apgūt spēju strādāt ar datoru. Lielākā daļa
vingrinājumu sākotnēji ļauj apgūt strādāt ar datora peli. Apgūstot šāda veida vingrinājumus, dalībnieki
iegūst labākas spējas kontrolēt datoru. Tāpēc programma (atlasītie vingrinājumi) dažkārt tiek izmantota
kursos par darbu pie datora, kur pirmais, pateicoties tā izmantošanai, ievērojami progresē iesācēji.

Metodes:

Nepieciešamie materiāli un resursi:  BrainJogging Happy Neuron programma ir instalēta datoros
apmācībai. Lai strādātu ar BrainJogging programmu, nav nepieciešams interneta savienojums.
    
Ietekme: Organizācijas ieguldījums bija vērsts uz atbalsta programmas izmantošanu, kas palīdz veidot
senioru digitālās kompetences.
Šī ir novatoriska pieeja, kuras rezultāti vēl nav pilnībā izmantoti. Tas, ka seniori ir izglītoti gan darbā ar
datoru, gan vienlaikus trenē atmiņu, kas palīdz uzlabot viņu pašapziņu un labāku orientāciju strauji
mainīgajā pasaulē.
Kursos seniori lasa arī lekcijas par interneta drošību un drošu uzvedību interneta vidē. Kopumā tas palīdz
uzlabot senioru sociālo uztveri mūsdienu tehnoloģijās.



KIBERDROŠĪBA KĀ DAĻA NO
DIGITĀLĀS IZGLĪTĪBAS

ILGUMS

vairākas 1-2 stundu
sesijas

MĒRĶGRUPA

55+

ČehijaApmācības mērķis 

Apgūt un uzlabot to cilvēku
digitālās prasmes, kuri ir
vecāki par 55 gadiem, un
brīdināt viņus par drošibu
lietojot internetu
  Uzlabot viņu spēju izmantot
tehnoloģijas un palīdzēt
identificēt iespējamos draudus
  Kiberdrošības pamatjēdzienu
skaidrojums (ļaunprātīga
programmatūra, surogātpasts,
https protokols utt.)



Praktiska pieeja IKT
Aktīva mācīšanās metode, izmantojot piemērus no ikdienas prakses

Prakses apraksts: Specializēto lekciju cikls par kiberdrošības tēmu sākas ar terminu, ar kuriem
dalībnieki sastapsies lekciju laikā, definēšanu. Tālāk ir sniegti konkrēti draudu piemēri un demonstrējumi,
paskaidrojums, kā vislabāk sevi aizstāvēt. Uzsvars tiek likts uz profilaktiskās aizsardzības tēmām
(piemēram, pretvīrusu aizsardzība, pārbaudītu vietņu izmantošana utt.). Ja ir laiks un telpa, tiek izskaidroti
arī jēdzieni, kas saistīti ar internetbanku, maksājumiem tiešsaistē, kredītkartēm un iepirkšanos tiešsaistē.
Paplašinātajā lekciju ciklā ir iekļautas arī tādas tēmas kā dezinformācija, viltus ziņas, mānīšana utt.

Metodes:

Nepieciešamie materiāli un resursi:
Powerpoint prezentācija, paraugi no ikdienas prakses, tiešsaistes tiešraides paraugi

Ietekme: Programmas mērķis ir nostiprināt vecāka gadagājuma cilvēku zināšanas datoru drošības jomā.
Turpināt palielināt viņu spējas un kompetenci pēc iespējas drošāk izmantot modernās tehnoloģijas.
Organizācijas ieguldījums bija vērsts uz atbalsta programmas izmantošanu, kas palīdz veidot senioru
digitālās kompetences. Pateicoties tēmu apvienojumam un pasniedzēju spējai iedziļināties detaļās, šī ir
novatoriska pieeja vecāka gadagājuma cilvēku izglītošanai. 100% kiberdrošību nevar nodrošināt, tāpēc
profilakse šajā jomā ir nepieciešama.



ZOOM: JAUNA DIGITĀLĀS
MĀCĪŠANĀS IESPĒJA 

ILGUMS

5 nedēļas

MĒRĶGRUPA

55+

ČehijaApmācības mērķis 

Jauna digitālās mācīšanās
iespēja uzlabot digitālās
prasmes cilvēkiem, kas vecāki
par 55 gadiem
Uzlabot spēju izmantot
jaunākās tehnoloģijas
Izglītība par lietošanu,
lietošanas noteikumi utt.



Uzziniet, kā izveidot savienojumu un kā to izmantot
Tehniskā palīdzība
Mācību video veidošana
Regulāras instrukcijas drošai lietošanai

Prakses apraksts:  2020. gads veica izmaiņas komunikācijā un izglītības veidos un ievērojami paātrināja
mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu šajās jomās. Arī seniori nevarēja iesaistīties kopīgās aktivitātēs, tāpēc 
 bija svarīgi šiem cilvēkiem dot iespēju apgūt modernākās tehnoloģijas. To lietderība izpaudās gan saziņā
ar senioriem, gan vēlāk senioru izglītošanā. Tomēr Zoom platformas izmantošana nebija iespējama bez
(telefona) tehniskā atbalsta un īpašu mācību video izveidošanas. Kad seniori iemācījās izveidot
savienojumu ar Zoom, viņi sāka to aktīvi izmantot savā privātajā dzīvē. Pateicoties pietiekamai aktivitātei
senioru vidū, mēs šobrīd varam izmantot šo platformu ne tikai kopīgām sanāksmēm, bet arī lekcijām
(ģeocaching, veselīgs uzturs utt.), Kursiem (valoda, kritiskā domāšana un orientācija, ģenealoģija), un
veselības vingrinājumiem .

Metodes:

Nepieciešamie materiāli un resursi: Dators/planšetdators ar interneta pieslēgumu,
lietojumprogrammu lejupielāde 
Tehniskais atbalsts un/vai mācību video
    
Ietekme: Tiešsaistes programmu mērķis galvenokārt ir aizstāt trūkstošos sociālos kontaktus. Tajā pašā
laikā tā ir unikāla iespēja stiprināt vecāka gadagājuma cilvēku zināšanas un kompetences mūsdienu
tehnoloģiju izmantošanā. 

Katrā aktivitātē ir jāuzsver īsa
apmācība par to, kā pareizi
lietot platformu un kopumā par
to, kā droši uzvesties internetā.
Mūsdienās seniori atklāj arvien
vairāk un ne vienmēr apzinās
iespējamos draudus, ko viņi,
iespējams, gaida internetā.
organizācijas ieguldījums  bija
vērsts uz atbalsta programmas
izmantošanu, kas palīdz veidot
senioru digitālās kompetences.



PROJEKTA
KOMANDA

KONTAKTINFORMĀCIJA

Fundacja Edukacja i Media:
grazyna.krol@netedukacja.com

Vienna Association of Education
Volunteers:
info@vaev.at

Právě teď! o.p.s.
cepova@prave-ted-ops.cz

M&M Profuture Training, S.L.
mmoreno@mmprofuture.com

Biedrība “KapNes”
aneteziepniece@gmail.com


