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MĀCĪBU MĒRĶI 
 

 

PLĀNOTIE REZULTĀTI 
 

 

MĒRĶA GRUPA 
 

 

UZŅEMŠANAS PRASĪBAS 
 

 

APRAKSTS 
 

 

Koncentrēties uz progresīvu tiešsaistes sadarbības rīku izmantošanu un 

integrēšanu jauniešu ikdienā – darbā, mācībās, sociālajās un 

sabiedriskajās aktivitātēs. Īpaša uzmanība pievērsta kopīgu projektu 

radīšanai, daloties ar darbam nepieciešamajiem failiem tiešsaistē, 

organizējot vebinārus un tikšanās attālināti. Nozīmīgi ir arī aplūkotie 

jautājumi vispārīgi par ētiku, drošību un autortiesībām, kā arī 

sadarbojoties tiešsaistē.  

 

Kursa galvenais uzdevums ir padziļināt teorētiskās un tehniskās zināšanas 

tiešsaistes sadarbības metožu un rīku lietošanā. Pēc kursa apgūšanas, tā 

dalībnieki būs zinoši par:  

 Tiešsaistes sadarbības rīku jēdzieniem, ieguvumiem un riskiem. 

 Populārākajiem tiešsaistes sadarbības rīkiem un to lietošanu. 

 Datu aizsardzības principiem, privātumu, intelektuālā īpašuma 

tiesībām un e-drošību, sadarbojoties tiešsaistē.   

 Tiešsaistes sadarbības rīku izmantošanu mobilajās ierīcēs. 

 

 MĒRĶA GRUPAS UN UZŅEMŠANAS PRASĪBAS 
 

 

Šis kurss paredzēts jauniešiem vecuma posmā no 16 līdz 30 gadiem. 

Īpaši vēlams tiem jauniešiem, kuri vēlas uzzināt par tiešsaistes 

sadarbības rīku izmantošanu profesionālai izmantošanai studiju procesā 

vai darbā. Tik pat noderīgas šīs zināšanas varētu būt arī skolotājiem un 

citu profesiju pārstāvjiem, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem. 

Kursa dalībniekiem ir jābūt vispārīgām priekšzināšanām par 

komunikāciju kā informācijas apmaiņu un saprašanās procesu, 

tehniskajiem komunikācijas līdzekļiem u.tml. Obligāta prasība ir, ka 

katram dalībniekam jau ir savs e-pasta konts. Konkrētas zināšanas par 

tiešsaistes sadarbības rīku lietošanu nav obligātas. Ikvienam ir jābūt 

atvērtam un ieinteresētam iegūt jaunas zināšanas un prasmes. 

 

Maksimāli pieļaujamais dalībnieku skaits katrā grupā ir 10 personas. 

Apmācību metodika ietver darbu klasē, patstāvīgo darbu un praktiskās 

nodarbības. Tā kā šī kursa tēma ir sadarbība tiešsaistē, tad lielākā daļa 

uzdevumu ir paredzēti darbam grupās. Kopējais kursa ilgums ir 40 

stundas, kuras ir sadalītas pa šādām tēmām:  
 

Darbs klasē 

 

 

Pašmācība 

 

 

Praktiskie uzdevumi 
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Tiešsaistes sadarbības jēdziens: galvenie veidi, 
rīki un to īpašības. 

Datu aizsardzības principi, privātums, intelektuālā 
īpašuma tiesības, e-drošība, sadarbojoties tiešsaistē. 

Ievads dažādu tiešsaistes sadarbības platformu 

lietošanā 

Praktiskais uzdevums: lietotāju kontu un projektu 

veidošana tiešsaistes sadarbības platformās  

Ievads dažādu tiešsaistes failu apmaiņas un 
uzglabāšanas rīku lietošanā  

Ievads dažādos tiešsaistes konferenču 

organizēšanas rīkos, praktiskie uzdevumi  

 

Sociālo tīklu sadarbības rīki – blogi, forumi, wiki u.c. 

Praktiskie uzdevumi – blogu, wiki ierakstu izveide, 

sadarbība tiešsaistē. 

Tiešsaistes kalendāra sistēma, iepazīstināšana ar 

dažādiem jēdzieniem, kopīgoti kalendāri 

Tiešsaistes sadarbības lietotnes viedtālruņiem - 

lietojumprogrammas, failu koplietošana un plānošanas 
rīki 

Eiropas Komisija atbalsta šīs mācību grāmatas izveidi, taču tās saturs atspoguļo tikai autoru viedokli, un 

Komisija nenes atbildību par šīs informācijas patiesumu un tālāku izmantošanu.   

 

 

4:00 
Praktiskā tiešsaistes sadarbības projektu izveide 


