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1. Ievads 
 
E-apmācības platformas FINE2WORK rokasgrāmatā ir uzrunāti pieaugušo 
skolotāji/pasniedzēji (skolotāji) un pieaugušie izglītojamie (studenti), kuriem mācīti trīs 
platformā augšupielādētie moduļi/kursi (http://academy.fine2work.eu). Rokasgrāmata 
palīdzēs viņiem iepazīties ar e-apmācības platformas izmantošanu un tās funkcijām. 
 

2. Informācija par e-apmācību platformu 
E-apmācības platformā FINE2WORK ir iekļauti trīs (3) galvenie moduļi/kursi piecās (5) dažādās 

valodās, kas sastāv no nav e-grāmatām un PDF failiem, stundu plāniem un izdales materiāliem 

un obligātas vērtēšanas viktorīnas. 

Trīs (3) moduļi/kursi ir šādi: 

• 1. Modulis: Uzņēmējdarbības kompetences 

• 2. Modulis: kompetence 

• 3. Modulis: Digitālās kompetences 

Piecas (5) valodas ir šādas: 

• angļu 

• latviešu 

• grieķu 

• portugāļu 

• bulgāru valoda 

Izpētot e-grāmatas un veiksmīgi nokārtojot vērtēšanas viktorīnu, lietotāji var nopelnīt viņu 

kursam kursam, kas apliecina emblēmu katram spējas. Pamatojoties uz gala vērtēšanas 

viktorīnas atzīmi, studenti nopelnīs atbilstošo emblēmu. 

• 1. līmenis: 50 –69% 

• 2. līmenis: 70 –100% 

Ja lietotāji iegūst vīza trīs (3) 2. līmeņa emblēmas, viņi var nopelnīt “FINE2WORK Overall 

Badge” jeb “FINE2WORK kopējo emblēmu”. Grand piekļūtu kursu materiālam un vērtēšanas 

viktorīnām, lietotājam ir jāreģistrējas un jāpiedalās kursos. 

 
  

http://academy.fine2work.eu/
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3. E-mācību platformas pamācība pieaugušo 

izglītptājiem/skolotājiem 

a) Kā ir varu piereģistrēties? 
 

“SOLIS 1”: Atveriet interneta pārlūkprpgarmmu 

SOLIS 2: meklējiet www.academy.fine2work.eu 

SOLIS 3: e-mācibu platformas mājas spiediet uz pogu “Jauns lietotājs” (“Jauns konts”) pogu 

(1. attēls) 

 

 

1. Attēls: jauna lietotāja profilu izveide 

 

SOLIS 4: 

Izpildiet reģistrēšanās darbības (2. attēls). KAD būsiet ievadījis visu personisko informāciju, jūs 

saņemsit apstiprinājuma e-pastu ar saiti, kas instruments jānoklikšķina, ja apstiprinātu savu 

profilu 

 

http://www.academy.fine2work.eu/
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2. Attēls: Reģistrēšanās lapa 

 

b) Kā es varu pieslēgties videi mācību? (piesakieties) 
 

“SOLIS 1”: meklējiet internetā www.academy.fine2work.eu 

SOLIS 2: mājas lapā aizpildiet savus dati (lietotāja vārds un parole) un spiediet “pieslēgties” 

(“pieteikšanās”) (3. attēls) 

 

3. Attēls: pieslēgšanās lapa 

 

 

 

http://www.academy.fine2work.eu/
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c) Kur es varu atrast pieejamos kursus? 
 

SOLIS 1: pieslēdzieties mācību videi ar savu lietotāja vārdu un paroli 

SOLIS 2: Kreisajā pusē noklikšķiniet uz “Mājas vieta” (Site home ') ikonu (attēls 4) 

 

 

4. Attēls: Mājas vieta ar pieejamajiem kursiem 

 

d) Kā es varu labot kursu? 
 

SOLIS 1: pieslēdzieties mācību videi ar savu lietotāja vārdu un paroli 

SOLIS 2: Kreisajā pusē spiediet “Mājas vieta” (Vietnes mājas ') 

“SOLIS 3”: Spiediet uz “Latviešu” kurss vai pēc uzvēles citu valdu 

SOLIS 4: Noklikšķiniet uz zobrata pogas augšējā stūrī labajā un noklikšķiniet uz “Ieslēgt 

rediģēšanu” (5. attēls). 
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5. Attēls: Ieslēgt redigēšanas pogu 

 

SOLIS 5: Noklikšķiniet uz 6. tēmas un mainiet tēmas nosaukumu (6. attēls) 

* LAI skatītu citas tēmas, apakšējā labajā noklikšķiniet uz “Pievienot tēmas” (“Pievienot 

tēmas”) 

 

 

6. Attēls: Rediģēt tēmas 

 

 

 



L a p a  ī9 

 

 

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, 

un Komisiju nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. 

 Projekta numurs: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

e) Kā pievienot aktivitātes vai resursus? 
 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Pievienot darbību vai resursu” (7. attēls) 

2. POSMS. Izvēlēties jebkuru no resursiem vai darbībām (8. un 9. attēls) 

* Atcerieties, ka vienīgais iestatījums, kas nepieciešams, lai veiktu izmaiņas, ir darbības 

pabeigšanas izsekošana kategorijā Aktivitātes pabeigšana atkarībā no mērķa grupas 

vajadzībām. Pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt un atgriezties kursā (10. attēls). 

 

 

7. attēls. Aktivitātes vai resursa pievienošana 
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Kursiem var pievienot šādas darbības vai resursus (8. un 9. attēls): 

• Uzdevums 

• Tērzēt 

• Izvēle 

• Datu bāze 

• Ārējais instruments 

• Atsauksme 

• Forums 

• Glosārijs 

• Nodarbība 

• Pārbaude 

• Apsekojums 

Resursi: 

• Grāmatot 

• Fails 

• Mape 

• Etiķete 

• Lapa 

• URL 

 

8. un 9. attēls. Darbības un resursi 

 

 

10. attēls. Aktivitātes pabeigšana 
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f) Kā izveidot un rediģēt e-grāmatas? 
 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Pievienot aktivitāti vai resursu”. 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Grāmata” 

3. DARBĪBA: aizpildiet nepieciešamos laukus (11. attēls) 

 

 

11. attēls. e-grāmatas pievienošana 

 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz grāmatas nosaukuma, lai pievienotu grāmatas nosaukumu un 

darbības pabeigšanu 

5. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz e-grāmatas un aizpildiet nepieciešamos laukus, lai pabeigtu 

grāmatas pirmo nodaļu (Nodaļas nosaukums, Saturs) (12. attēls) 

* katras nodaļas saturā varat pievienot attēlus, saites, videoklipus utt. 

6. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz Saglabāt izmaiņas, lai saglabātu pirmo nodaļu vai grāmatu 
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12. attēls: Pievienot pirmo nodaļu 

 

7. SOLIS: labajā pusē noklikšķiniet uz “+” simbola/pogas, lai pievienotu jaunas nodaļas vai 

apakšnodaļas (13. attēls) 

 

13. attēls: pievienot jaunu nodaļu vai apakšnodaļu 

 

8. DARBĪBA. Katras nodaļas vai apakšnodaļas vajadzīgo lauku aizpildīšana (14. attēls) 

* lai izveidotu apakšnodaļu, zem nodaļu nosaukuma noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas 

“Apakšnodaļa” (14. attēls). 

 



L a p a  ī13 

 

 

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, 

un Komisiju nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. 

 Projekta numurs: 2019-1-LV01-KA204-060337 

 

14. attēls: pievienot jaunu nodaļu vai apakšnodaļu 

 

8. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Rediģēt” vai “Dzēst” simboliem, lai rediģētu vai dzēstu nodaļu 

vai apakšnodaļu (15. attēls) 

9. SOLIS: noklikšķiniet uz bultiņas uz augšu vai uz leju, lai pārvietotu nodaļu vai apakšnodaļu 

(15. attēls) 

 

15. attēls. Edit/Delete/Pārvietot nodaļu vai apakšnodaļu 
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g) Kā pievienot un rediģēt viktorīnas? 
 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Pievienot darbību vai resursu” 

2. SOLIS: noklikšķiniet uz “Quiz” (16. attēls) 

3. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz Pievienot 

 

16. attēls: kontroldarba pievienošana 

 

4. DARBĪBA: aizpildiet nepieciešamos laukus (17. attēls) 

* nosaukums un darbības pabeigšana 
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17. attēls: kontroldarba pievienošana 

 

5. SOLIS: šeit var redzēt kontroldarbu. Lai jautājumus pievienotu novērtējuma testam, 

noklikšķiniet uz “Edit Quiz” (18. attēls). 

 

 

18. attēls: viktorīnas rediģēšana 

 

6. DARBĪBA. Lai kontroldarbā pievienotu jautājumus, labajā apakšējā pusē noklikšķiniet uz 

“Pievienot jaunu jautājumu” (19. attēls). 

* ir dažādi jautājumi (20. attēls) 
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19. attēls: viktorīnas rediģēšana – jautājumu pievienošana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. attēls: Jautājumu veids 

h) Kā pievienot forumu? 
 

1. DARBĪBA: noklikšķiniet uz jebkura kursa 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Pievienot aktivitāti vai resursu”. 

3. POSMS. Noklikšķiniet uz “Foruma” (21. attēls) 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz Pievienot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. attēls: foruma pievienošana 
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5. DARBĪBA: aizpildiet nepieciešamos laukus (22. attēls) 

* Foruma nosaukums un aktivitātes pabeigšana 

 

 

22. attēls: foruma pievienošana 

 

i) Kā iekļaut pieaugušu trainer/teacher/educator kursā? 
 

1. SOLIS: kreisajā pusē noklikšķiniet uz “Dalībnieki” (23. attēls) 

 

23. attēls: dalībnieku pievienošana 
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2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Pārvietot lietotājus” (24. attēls) 

 

 

24. attēls. Enrol lietotāji 

 

3. SOLIS: atlasiet lietotāju, kas tiks iesaistīts kā skolotājs, un noklikšķiniet uz piešķirtās lomas, 

izvēloties “Teacher” (25. attēls). 

4. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Pārvietot lietotājus” 

 

 

25. attēls: Enrol lietotāji kā “Skolotāji” 
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4. E-mācību platformas rokasgrāmata pieaugušajiem (studentiem) 

a) Kā parakstīties? 
 

1. DARBĪBA: tīmekļa pārlūkprogrammas atvēršana 

2. DARBĪBA: www.academy.fine2work.eu meklēšana 

3. SOLIS: E-mācību platformas mājaslapā noklikšķiniet uz pogas “Jauns konts” (26. attēls) 

 

 

26. attēls. Jauna konta izveide 

 

4. SOLIS: izpildiet reģistrēšanās soļus (27. attēls). Kad būsit aizpildījis visu personisko 

informāciju, saņemsit apstiprinājuma e-pasta ziņojumu ar saiti, uz kuras jānoklikšķina, lai 

pārbaudītu savu profilu 

 

http://www.academy.fine2work.eu/
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27. attēls. Reģistrēšanās lapa 

 

a) Kā pieteikties? 
 

1. DARBĪBA: www.academy.fine2work.eu meklēšana 

2. DARBĪBA: mājas lapā aizpildiet savus akreditācijas datus (lietotājvārdu un paroli) un 

noklikšķiniet uz Pieteikties (28. attēls). 

 

28. attēls: Pieteikšanās lapa 

 

 

 

http://www.academy.fine2work.eu/
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b) Kur var atrast pieejamos kursus? 
 

1. DARBĪBA: piesakieties ar saviem akreditācijas datiem 

2. SOLIS: kreisajā pusē noklikšķiniet uz “Vietnes mājas” (29. attēls) 

 

 

29. attēls. Vieta ar pieejamajiem kursiem 

 

c) Kā pieteikties kursam? 
 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz jebkura kursa/moduļa 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Enrol me” (30. attēls). 
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30. attēls. Pašreģistrēšanās kursam 

 

d) Kā var nopelnīt kursa emblēmu? 
 

1. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz jebkura kursa/moduļa 

2. DARBĪBA. Pabeidziet “Assevaluations Quiz” 

Pamatojoties uz novērtējuma testa pakāpi, studenti saņems atbilstošu emblēmu. 

• 1. līmenis: 50 – 69% 

• 2. līmenis: 70 – 100% 

Ja lietotāji iegūst visas trīs (3) 2. līmeņa zīmes, viņi var nopelnīt “FINE2WORK Overall Badge”. 

Kad esat sekmīgi apskatījis visus mācību materiālus un pabeidzis novērtējuma pārbaudi, 

saņemsit paziņojumu, kurā teikts, ka esat nopelnījis zīmi. Paziņojumu var redzēt uz mazā 

zvaniņa lapas augšējā labajā stūrī (31. un 32. attēls). 

 

 

31. attēls: Paziņojumi 
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32. attēls: Paziņojumi – apzīmējumi 

 

e) Kā pārbaudīt profila lapu? 
 

1. DARBĪBA: noklikšķiniet uz augšējās izvēlnes zem profila attēla “Profils” (33. attēls) 

* Jūs varat redzēt visu informāciju cilnē “Detaļas” un cilnē “Kursi” varat apskatīt reģistrētos 

kursus (34. attēls). 

 

33. attēls. Profila lapas rediģēšana 
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34. attēls. Profila lapas rediģēšana 

 

f) Kā pārbaudīt tās emblēmas, kuras esmu nopelnījis? 
 

1. DARBĪBA: noklikšķiniet uz augšējās izvēlnes, kas atrodas zem profila attēla “Preferences” 

(35. attēls) 

 

 

35. attēls: preferenču lapa 

 

2. DARBĪBA. Noklikšķiniet uz “Manage emblēmas” (36. attēls) 
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* Jūs varat lejupielādēt emblēmas un izmantot tās savā CV, sociālo mediju kontos, 

piemēram, LinkedIn kontā utt. (37. attēls) 

 

36. attēls: preferenču lapa 

 

37. attēls. emblēmu pārvaldība (lejupielāde) 

 

 

 

 

 

 


