
CAURVIJU UN DIGITĀLĀS PRASMES  
VEIKSMĪGAM MĀCĪBU PROCESAM 
TIEŠSAISTĒ



Par projektu  
2BDIGITAL mērķis ir pilnveidot profesionālās 
izglītības iestāžu pedagogu digitālās kompetences 
tiešsaistes mācību procesa organizēšanā, lai 
palīdzētu izglītojamajiem veiksmīgāk pielāgoties 
mācībām digitālajā vidē, kā arī iesaistītu riska grupas 
izglītojamos, lai mazinātu jauniešu iespējamo bezdarbu 
un atstumtību.

Vajadzības
Arī profesionālajām izglītības iestādēm ir jāpielāgojas, lai nodrošinātu kvalitatīvu un 
iekļaujošu tiešsaistes mācību procesu, kas piemērots visu audzēkņu, tostarp riska grupas 
jauniešu, vajadzībām. Jānodrošina caurviju un digitālo prasmju attīstība, lai aizsargātu visu 
jauniešu izglītības iespējas pandēmijas laikā un pēc tās. 

Konteksts
Covid-19 krīze vēl vairāk parādīja to, cik globāla, mainīga 
un tehnoloģijās balstīta ir mūsu sabiedrība un darba 
tirgus. Lai pilnvērtīgi dzīvotu, strādātu un mācītos, ir 
nepieciešamas prasmes, kas palīdz vieglāk pielāgoties 
pārmaiņām un dažādām norisēm digitālajai videi. 

Ir pierādīts, ka caurviju un digitālās prasmes kļūst arvien 
nozīmīgākas un nodrošina konkurētspēju izglītības, 
sociālajā un darba vidē. 

Aktivitātes 

Projektā 2BDigital tiek izstrādāta pedagogu profesionālās 
kompetences pinveides programma, ar mērķi papildināt 
zināšanas par izglītojamo caurviju un digitālo prasmu 
attīstīšanu un vērtēšanu. Tādejādi tiks veicināta 
viņu interese iesaistīties mācību procesā, samazinot 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku.

Projekta metodoloģija veidota atbilstoši 2BDigital 
caurviju kompetenču ietvaram, kurā integrēti, trīs Eiropas 
kompetenču ietvari - LifeComp, EntreComp un DigComp.



Mērķauditorija 
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 

PEDAGOGI UN IZGLĪTOJAMIE

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 

IZGLĪTĪBAS JOMAS EKSPERTI

JAUNATNES PROGRAMMU VADĪTĀJI

JAUNIEŠI  NEET SITUĀCIJĀ

Projekta īstenošanas laiks 
Vīzija 
Tagadne ir digitāla.
Mēs esam pārliecināti, ka profesionālo izglītības iestāžu 
audzēkņi būs gatavi likt lietā visu savu potenciālu un 
būt pārmaiņu veidotāji, ja tiks pilnveidotas viņu caurviju 
un digitālās prasmes, kas nepieciešamas, lai mācītos, 
strādātu un piedalītos mūsdienu digitālajā sabiedrībā. 
Tas nav iespējams bez prasmīga pedagogu atbalsta, Lai 
efektīvi vadītu mācību procesu tiešsaistē, nodrošinot 
mācību procesa pielāgošanu katra izglītojamā vajadzībām 
un mācīšanās stilam, nevienu neatstājot novārtā, ir 
nepieciešami prasmīgi pedagogi.

Mērķi  
2BDigital projekta mērķis ir:

Pilnveidot profesionālas izglītības iestāžu 
pedagogu prasmes darbam digitālajā vidē, 
palielinot darba efektivitāti un novēršot 
izdegšanu.

Veicināt izglītojamo interesi un 
iesaistīšanos tiešsaistes mācību procesā, 
lai samazinātu priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas risku, sekmētu personīgo 
un profesionālo izaugsmi un nākotnes 
darba iespējas digitālajā sabiedrībā.

Rezultāti   

Izveidots 2BDigital 
caurviju kompetenču 
ietvars, definējot prasmes 
veiksmīgām mācībām, 
darbam un aktīvai dalībai 
mūsdienu digitālajā 
sabiedrībā;

Izstrādāta metodoloģija un 
atvērtais tiešsaistes kurss 
(MOOC) profesionālās 
izglītības iestāžu pedagogu 
digitālo prasmju pilnveidei un 
izglītojamo caurviju prasmju 
attīstīšanai;

Izveidota caurviju prasmju 
vērtēšanas metodoloģija.

Sākums:

2021.GADA 
1.MARTS 

Noslēgums: 

2023. GADA 28. 
FEBRUĀRIS 



Kontaktinformācija: 2bdigital@accioncontraelhambre.org

Seko 2BDigital jaunumiem projekta sociālo 
mediju kontos!

Finansējums:

Partneri un asociētie partneri:

Erasmus+: Sadarbības partnerības Covid-19 krīzes kontekstā
KA2 - Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa
KA226 - Digitālās pārveides īstenošana, veidojot digitālo gatavību, noturību un spējas
Horizontālā prioritāte: Inovatīva prakse digitālajā jomā
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https://www.linkedin.com/company/2bdigital-eu/
https://www.twitter.com/2BDigitalEU
https://www.facebook.com/2bdigitalerasmusproject
https://2bdigitalproject.eu/

