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Par rokasgrāmatu
Šis dokuments kalpo kā lietotāja ceļvedis piekļuvei SCOPE projekta mācību saturam.
Šajā rokasgrāmatā ir sniegtas pakāpeniskas instrukcijas piekļuvei mācību saturam un
navigācijai, paskaidrojot kā darbojas augšējās izvēlnes, aprakstīts, kā darbojas
atkārtojuma sadaļa, un sīki aprakstīts, kā izglītojamie var pieteikties digitālajām
nozīmītēm. Šis teksts satur arī biežāk uzdoto jautājumu sadaļu un sniedz tehniskā
atbalsta informāciju un saites uz SCOPE projekta sociālo mediju kanāliem.

ii

Satura rādītājs
1. sadala: Piekļuve mācību saturam ............................................................................. 1
2. sadaļa: Galvenā izvēlne ............................................................................................. 3
3. sadaļa: Augšējā izvēlne ............................................................................................. 4
3.1 Augšējā izvēlne .................................................................................................. 4
3.2 Mājas ikona ....................................................................................................... 4
3.3 Pieejamības ikona ............................................................................................. 5
3.4 Meklēšana un resursi ....................................................................................... 5
3.5 Lasīšanas palīgs ................................................................................................ 7
3.6 Lapas līmeņa progress ..................................................................................... 8
3.7 Izejas poga ......................................................................................................... 9
4. sadaļa: Darbības ...................................................................................................... 10
5. sadaļa: Lapas navigācija........................................................................................... 11
6. sadaļa: Tēmas atkārtojums .................................................................................... 12
7. sadaļa: Nozīmīšu lapa ............................................................................................. 13
8. sadaļa: Biežāk uzdotie jautājumi ........................................................................... 14
9. sadaļa: Atbalsts un vairāk informācijas ................................................................ 15
9.1 Tehniskais atbalsts ............................................................................................ 15
9.2 Sekojiet mums ................................................................................................... 15
9.3 Par projektu SCOPE ............................................................................................ 15

iii

Attēlu saraksts
1.attēls.Valodas izvēle ................................................................................................... 1
2.attēls.Piekļuve mācību saturam ................................................................................ 1
3.attēls.Klēpjdatora un platekrāna skats ..................................................................... 2
4.attēls.Mobilā un mazā ekrāna skats ......................................................................... 2
5.attēls.Galvenās izvēlnes pārskats ............................................................................. 3
6.attēls.Augšējās izvēlnes ikonas ................................................................................ 4
7.attēls.Mājas ikona ...................................................................................................... 4
8.attēls.Pieejamības ikona............................................................................................ 5
9.attēls.Meklēšanas un resursu ikona ......................................................................... 5
10.attēls.Meklēšanas rezultāti......................................................................................6
11.attēls.Kursa resursi ...................................................................................................6
12.attēls.Palīgs lasīšanai ............................................................................................... 7
13.attēls.Krāsu paletes izvēle ........................................................................................ 7
14.attēls.Lapas līmeņa progresa josla.......................................................................... 8
15.attēls.Darbības virzība ............................................................................................. 8
16.attēls.Izeja no kursa ................................................................................................. 9
17.attēls. Apmācības aktivitātes paraugs................................................................... 10
18.attēls. Jautājuma aktivitātes paraugs.................................................................... 10
19.attēls. Kājenes navigācijas josla ............................................................................. 11
20.attēls. Kājene ar bloķēšanas simbolu .................................................................... 11
21.attēls. Nozīmītes lapa ............................................................................................. 13
22.attēls. Aizslēgtā nozīmītes lapa ............................................................................ 13

iv

v

1. sadala: Piekļuve mācību saturam
Vispirms piekļūstiet savam mācību saturam oficiālajā SCOPE vietnē: https://scopeskills.eu/lv/ .Lai atlasītu atbilstošās valsts saturu, noklikšķiniet uz karoga ikonas augšējā
labajā stūrī, pēc tam atlasiet atbilstošo valsti..

1. attēls. Valodas izvēle

Lai atvērtu mācību saturu, atlasiet cilni “Sākt mācīšanos”, pēc tam ritiniet uz leju, lai
izvēlētos izvēlēto moduli. Noklikšķiniet uz “Sākt”, lai sāktu mācības. Jūsu saturs
pārlūkprogrammā tiks atvērts kā jauna cilne (2. attēls).

2. attēls. Piekļuve mācību saturam
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SCOPE mācību saturs ir sadalīts moduļos un tēmās. Ir pieci moduļi, un katrs modulis ir
sadalīts apakšsadaļās, kuras sauc par tēmām. Katrā modulī ir arī tēmas kopsavilkums
un digitālo nozīmīšu lapa. Lai piekļūtu nozīmītes lapai, lietotājiem ir jāaizpilda tēmas
papildinājumi.
Piezīme: Saturs tiks atveidots atšķirīgi atkarībā no ekrāna lieluma. Atkarībā no ierīces var
būt nelielas atšķirības, kā jūs pārvietojaties starp mācību satura elementiem. Zemāk, 3.
attēlā, parādīts, kā platforma izskatās uz standarta klēpjdatora, savukārt 4. attēlā - kā tā
parādīsies mobilajā ierīcē.

3. attēls. Klēpjdatora un platekrāna skats

4. attēls. Mobilā un mazā ekrāna skats
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2. sadaļa: Galvenā izvēlne
Kad modulis tiek palaists, tas tiek atvērta galvenās izvēlnes lapa. Galvenā izvēlne ir sīkāk
aprakstīta zemāk.
1. Augšējā izvēlne: Augšējā sadaļā jeb augšējā izvēlnē ir piekļuves,
meklēšanas, resursu, kursa iziešanas un lasīšanas palīga funkcijas. Šīs
funkcijas sīkāk izpētītas nākamajā lapā..

5. attēls. Galvenās izvēlnes pārskats

2. Tēmas: Katrs modulis ir sadalīts

3. Nozīmīšu lapa: Katrā modulī ir

tēmās. Tēmām var piekļūt jebkurā

digitālo nozīmīšu lapa. Nozīmīšu

secībā, kādu lietotājs vēlas. Katrā tēmā

lapai var piekļūt tikai pēc tam, kad ir

ir progresa josla, kas tiek aizpildīta, kad

pabeigta tēmas atkārtošana. Skatiet

tēmas aktivitātes ir pabeigtas.

zemāk “Tēmas atkārtojums” un
“Nozīmīšu lapa”.
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3. sadaļa: Augšējā izvēlne
Katrā lappusē ir funkciju klāsts, kas var jums palīdzēt mācību laikā. Pozitīva un saistoša
mācīšanās pieredze ir ļoti būtiska šo iespēju izmantošanai. Papildu funkcijas sīkāk
paskaidrotas zemāk:

3.1 Augšējā izvēlne

Augšējā izvēlne (attēlā zemāk) ļauj lietotājam piekļūt dažādām funkcijām.

6. attēls. Augšējās izvēlnes ikonas

Augšējās izvēlnes ikonas ir sīkāk izpētītas zemāk:

3.2 Mājas ikona

7. attēls. Mājas ikona

Jebkurā posmā noklikšķinot uz "Mājas" ikonas, lietotājs atgriežas galvenajā izvēlnē.
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3.3 Pieejamības ikona

8. attēls. Pieejamības ikona

Noklikšķinot uz Pieejamības ikonas, tiks ieslēgts piekļuves režīms. Jāļauj iespējot
piekļuves režīmu, lai ekrāna lasītāji varētu piekļūt mācību saturam. Kad esat iespējojis
piekļuves režīmu, varat pārvietoties starp darbībām, izmantojot tabulēšanas taustiņu
klēpjdatoros / galddatoros, vai sekojot ekrāna lasītāja norādījumiem mobilajās ierīcēs.
Lai iegūtu labākos rezultātus, klēpjdatoru / galddatoru lietotājiem mēs iesakām JAWS vai
NVDA ekrānu lasītājus un mobilo ierīču lietotājiem VoiceOver.

3.4 Meklēšana un resursi

9. attēls. Meklēšanas un resursu ikona

Noklikšķinot uz meklēšanas un resursu ikonas, lietotājs varēs piekļūt meklēšanas
funkcijai un visiem papildu kursa resursiem. Meklēšana ļauj lietotājiem modulī atrast
noteiktus vārdus vai terminus un uzreiz orientēties to rezultātos.
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Lai izmantotu meklēšanu, noklikšķiniet
uz meklēšanas un resursu ikonas un
meklēšanas joslā ierakstiet meklēšanas
kritērijus. Jūsu rezultātiem vajadzētu
parādīties uzreiz. Rezultāti ir sakārtoti
pēc atbilstības. Noklikšķiniet uz
rezultāta, lai pārietu uz tēmu, kurā
ietverts termins.

10. attēls. Meklēšanas rezultāti

Kursu resursi atrodas zem meklēšanas
joslas. Resursu saites atlasīšana ļaus jums
apskatīt visus papildu resursus, kas var
būt kursā, piemēram, failus, politikas
dokumentus, kursu skriptus utt.

11. attēls. Kursa resursi
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3.5 Lasīšanas palīgs

12. attēls. Palīgs lasīšanai

Lasīšanas palīgs nodrošina alternatīvas krāsu shēmas, lai uzlabotu lasāmību apguvējiem
ar disleksiju.

Noklikšķinot uz ikonas Lasīšanas
palīgs, tiek atvērta krāsu paletes
izvēle, kurā izglītojamie var izvēlēties
krāsu paleti atbilstoši savām
vajadzībām.
Krāsu paleti var izvēlēties, noklikšķinot
uz vēlamās krāsu paletes. Krāsu paleti
var deaktivizēt, vēlreiz noklikšķinot uz
krāsu paletes.

13. attēls. Krāsu paletes izvēle
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3.6 Lapas līmeņa progress

14. attēls. Lapas līmeņa progresa josla

Lapas līmeņa progresa josla parādās katras lapas augšpusē parādot lietotāja progresu.
Kad lietotājs pabeidz darbības, progresa josla pakāpeniski maina krāsu. Kad progresa
josla pilnībā maina krāsu, tēma ir pabeigta.

Noklikšķinot tieši uz progresa joslu, tiks
parādīts visu lapā esošo darbību saraksts.
Katru darbību attēlo sava mini progresa
josla, norādot, vai esat pabeidzis šo
darbību vai nē. Noklikšķinot uz aktivitāti,
lietotājs uzreiz nokļūs noteiktajā sadaļā.
Lapas līmeņa progresa joslai ir ļoti
noderīga funkcija, jo tā lietotājiem ļauj

15. attēls. Darbības virzība

pārliecināties, vai viņi ir pabeiguši visas
aktivitātes tēmā, vai atrast darbības, kuras
viņi, iespējams, ir nejauši izlaiduši.
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3.7 Izejas poga

16. attēls. Izeja no kursa

Noklikšķinot uz Izejas pogu, jūs varēsiet iziet no moduļa. Parādīsies brīdinājuma
ziņojums, kas brīdina lietotājus, ka viņu progress netiks saglabāts, ja viņi izvēlēsies iziet
no resursa. Noklikšķiniet uz “Jā”, lai izietu no moduļa, vai “Nē”, lai atceltu. Lai iegūtu
papildinformāciju par iziešanu no resursa un progresu, lūdzu, skatiet zemāk biežāk
uzdoto jautājumu sadaļu.
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4. sadaļa: Darbības
Noklikšķinot uz tēmas galveno izvēlni, tiks atvērts mācību saturs. Mācību saturs ir
sadalīts dažādās aktivitātēs. Dažām darbībām var būt nepieciešama mijiedarbība,
piemēram, noklikšķinot uz ikonām vai bultiņām. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus,
lai pabeigtu darbības.

17. attēls. Apmācības aktivitātes paraugs

Dažas darbības pieprasa, lai lietotājs atbild uz jautājumiem. Lai izpildītu jautājumus
sadaļu, aizpildiet ekrānā redzamos norādījumus, pēc tam noklikšķiniet uz “Iesniegt”.
Katra jautājuma aktivitāte sniedz lietotājam atsauksmes par to, vai viņš atbildēja uz
jautājumu pareizi vai nepareizi, un lietotāji var atkārtoti atbildēt uz jebkuru jautājumu,
uz kuru viņi atbild nepareizi, noklikšķinot uz pogas "Atiestatīt".

18. attēls. Jautājuma aktivitātes paraugs
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5. sadaļa: Lapas navigācija
Lietotāji var pārvietoties starp tēmām, izmantojot kājenes navigācijas joslu ekrāna
apakšā. Noklikšķinot uz kreisās bultiņas, lietotāji nokļūs iepriekšējā tēmā, savukārt,
noklikšķinot uz labās bultiņas, lietotājs tiks pie nākamās tēmas. Noklikšķinot uz mājas
ikonas, lietotājs atgriežas galvenajā izvēlnē.

19. attēls. Kājenes navigācijas josla

Reizēm kājenē labās bultiņas vietā parādīsies bloķēšanas simbols. Bloķēšanas simbols
norāda, ka nākamā lapa pašlaik nav pieejama. Lai atbloķētu nākamo lapu, lietotājam
jāveic visas darbības pašreizējā lapā. Plašāku informāciju var skatīt zemāk “Moduļu
nobeigums”.

20. attēls. Kājene ar bloķēšanas simbolu
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6. sadaļa: Tēmas atkārtojums
Katra moduļa tēmas beigās vai tēmas noslēgumā ir tests. Lai atbloķētu moduļa aizslēgto
lapu, ir jāaizpilda visi atkārotojuma sadaļas uzdevumi.
Kad lietotāji ir pabeiguši tēmas atkārtojuma lapu, bloķēšanas simbolam kājenes
navigācijas joslā jāmainās uz bultiņu, norādot, ka nozīmītes lapa tagad ir atbloķēta. Pēc
tam lietotāji var piekļūt nozīmītes lapai, noklikšķinot uz bultiņas.
Ja lietotāji nevar piekļūt nozīmītes lapai, iespējams, daži moduļa beigu jautājumi ir
neatbildēti vai nepareizi atbildēti. Izglītojamie var atrast nepilnīgās aktivitātes,
noklikšķinot uz lapas līmeņa progresa joslas (sk. “Lapas līmeņa progress” iepriekš.)
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7. sadaļa: Nozīmīšu lapa
Moduļa nozīmītes lapu galvenajā izvēlnē attēlo melnā kvadrārā ar baltas slēdzenes
simbolu. Tas ir bloķēšanas simbols, nozīmītes lapa nav pieejama.

21. attēls. Nozīmītes lapa

Lietotājiem jāpabeidz moduļu uzdevumi, lai atbloķētu digitālo nozīmīšu lapu. Kad
moduļa uzdevumi būs pabeigti, slēdzenes simbols mainīs krāsu, norādot, ka nozīmītes
lapa tagad ir pieejama.

22. attēls. Aizslēgtā nozīmītes lapa

Lai pieteiktos uz digitālo nozīmīti, noklikšķiniet uz nozīmītes lapu un izpildiet ekrānā
redzamās darbības. Ja lietotājiem rodas grūtības ar savas nozīmītes izmantošanu, lūdzu,
skatiet zemāk esošo sadaļu “Atbalsts”, lai iegūtu tehniskā atbalsta kontaktinformāciju.
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8. sadaļa: Biežāk uzdotie jautājumi
Vai mans progress tiks saglabāts, ja izeju no moduļa?
Diemžēl progresu nevar saglabāt, ja izejat no moduļa. Tāpat, aizpildot tēmas
atkārtojumu un iegūstot piekļuvi moduļa nozīmītes lapai, aizverot cilni, piekļuve tiks
zaudēta. Mēs iesakām pieteikties uz savu nozīmīti, tiklīdz esat aizpildījis tēmas
atkārtojuma lapu.
Vai man ir jāveic visas aktivitātes katrā tēmā, lai saņemtu savu nozīmīti?
Nē. Vienīgā prasība, lai piekļūtu nozīmītei, ir moduļa uzdevumu pabeigšana. Lietotāji, ja
vēlas, var tieši pāriet uz tēmas atkārtojumu, nepildot nevienu no apakštēmām.
Vai ir kāda ieteicama ierīce, no kuras apgūt apmācības?
Saturs ir izveidots tā, lai tas būtu vienlīdz pieejams klēpjdatoru, mobilo vai
planšetdatoru lietotājiem.
Vai ir ieteicams ekrāna lasītājs?
Lai iegūtu labākos rezultātus, klēpjdatoru vai galddatoru lietotājiem mēs iesakām vai nu
NVDA, vai JAWS ekrāna lasītājus. Mobilām ierīcēm mēs iesakām VoiceOver.
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9. sadaļa: Atbalsts un vairāk informācijas
9.1 Tehniskais atbalsts

Lai saņemtu tehnisko atbalstu, varat sazināties ar savas valsts partnerorganiāciju.
Latvijā: Latvijas Pilsoniskā aliasne, alianse@nvo.lv.

9.2 Sekojiet mums

Jūs varat sekot projektam SCOPE mūsu sociālo mediju kanālos. Tie ir:
Twitter: https://twitter.com/SCOPE_platform

9.3 Par projektu SCOPE

SCOPE projekts (prasmju atzīšana, kapacitātes stiprināšana un profesionālā izglītība
trešajam sektoram) ir tiešsaistes mācību platforma, kas paredzēta Eiropas kopienai,
brīvprātīgām un labdarības organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem. Platforma
nodrošina piekļuvi pamata līmeņa mācību saturam un nodrošina iegūto prasmju
atzīšanu. Lai uzzinātu vairāk par SCOPE projektu, lūdzu, apmeklējiet vietni https://scopeskills.eu/. Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu.
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