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DIGIT-AL 
Digital Transformation in Adult Learning for Active Citizenship  

https://dttools.eu/ 

 

 Digitālā transformācija  

pieaugušo izglītībā aktīva pilsoniskuma sekmēšanai 

 

Digitālā pārveide jeb transformācija izaicina Eiropas iedzīvotājus vairākos veidos: gan 

kā   darba devējus, gan darbiniekus, gan  izglītojamos  visos  vecumposmos, un tas liek 

apzināties, kā  būt atbildīgiem un demokrātiskiem pilsoņiem.  

Digitālā pārveide ietekmē  ik viena Eiropas pilsoņa ikdienas dzīvi. Tāpēc projektā tika 

apzinātas pieejas, tēmas, metodes un instrumenti, kā iekļaut digitālo transformāciju 

pieaugušo izglītībā. 

 

No  2019. gada septembra - 2022. gada jūlijam projektā darbojās 7 Eiropas organizācijas: 

 

 

 

B 

 

 Erasmus+ 
 Key Action 2/Adult Education  project  
 Nr: 2019-1-DE02-KA204-006421 
 

 
1. Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten AdB e.V., 

Vācija (vadošais partneris) 
2. Izglītības attīstības centrs (IAC), Latvija 
3. Rede Inducar, CRL, Portugāle 
4. Partners Bulgaria Foundation, Bulgārija 
5. Democracy and Human Rights Education in Europe, 

Belgija 
6. CENTRO PER LA COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE, Itālija 
7. JAAN TONISSONI INSITUUT MTU, Igaunija 

 

Projektā sagatavotas un izdotas: 
➢ 8 Brošūras/publikācijas par digitalizāciju 
➢ 1 Rokasgrāmata  
➢ 1 Digitālā lietotne - metodika procesa vadītājiem 
➢ 1 Ieteikumi politikas veidotājiem 

 
 

2021. gadā projekts saņēmis  Grundtvig Award    
žūrijas balvu 

 

 

 
 

Grundtvig Award 2021 
(transnational project) 

 

https://dttools.eu/
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8 Brošūras par digitalizāciju  

 
 

https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-
work-under-transformation.pdf  

 

Darbs digitālajā transformācijā 

Viens no digitalizācijas un racionalizācijas rezultātiem ir darba 
polarizācija -  augsti kvalificētu darbinieku darbvietu skaita 
pieaugums. Savukārt digitālās platformas rada jauna veida 
darba vidi. Šajā brošūrā ir apkopotas idejas, kā varētu reaģēt 
uz digitalizācijas izaicinājumiem un risinājumiem.  

Saturā: 

• Racionalizācija un darba polarizācija 
• Pūlis, kas strādā mākonī 
• Darba vides pārveidošana 
• Ceļā uz prasmju pilnveidi un mūžizglītību 
• u.c.  

 
 

https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-
media-and-journalism.pdf  

 

Mediji un žurnālistika 

Digitalizācija pēdējās desmitgadēs ir mainījusi žurnālistiku. 
Digitālā revolūcija ir radījusi plašas izvēles mediju vidi un 
jaunus informācijas modeļus. 

Saturā: 
 

• Divas desmitgades turbulencē 

• Informācijas traucējumi (viltus ziņas, dezinformācija 
u.c.) 

• Kā izkļūt? Jauni informācijas modeļi 

• Plašsaziņas līdzekļi un informācijpratība 

• u.c. 

 
 

https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-
the-digital-self.pdf 

 

Digitālais  es 

Digitalizācija izraisa pārmaiņas mūsu sociālajā identitātē un 
paštēlā. Šajā publikācijā apskatīti aspekti, kas veido digitālo 
identitāti, un tiek risināts jautājums par to, kā  mijiedarbība   
ietekmē indivīdu spējas un attieksmi. 
 
Saturā: 

• Internetā par visu 

• Vai esi kontrolēts ar datiem? 

• Kā saskarsme ar digitālo mijiedarbību ietekmē mūs kā 
indivīdus? 

https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-work-under-transformation.pdf
https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-work-under-transformation.pdf
https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-media-and-journalism.pdf
https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-media-and-journalism.pdf
https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-the-digital-self.pdf
https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-the-digital-self.pdf
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https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-
internet-platforms-ai.pdf  
 

 

Internets, dati un platformas 

Šajā publikācijā tiek runāts par būtiskākajiem tematiem 
digitālajā pārvaldē. Platformu ekonomika, lielie datu apjomi un 
mākslīgais intelekts. Mūsdienīgi komunikācijas un sadarbības 
modeļi. Globālās infrastruktūras ietekme uz vidi. 

Saturā: 

• No mikroshēmu revolūcijas līdz internetam 

• Mašīntelpa aiz interneta 

• Kas ir lielie dati? Kognitīvā procesa paātrināšana 

• Platformas un decentralizētais internets 

• Algoritmi un mākslīgais intelekts 

• u.c. 

 
https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-
activism.pdf  

   

Aktīva līdzdalība 

Sociālo kustību transformācija digitālajā vidē. Aktīvas 
līdzdalības idejas un veidi. Tiešsaistes līdzdalības formu 
nozīme vietējās kopienās un globālajos procesos. Pārdomas 
par to, kā nākotnē mainīsies līdzdalība, un par 
nepieciešamajām kompetencēm iedzīvotāju līdzdalībai 
digitālās pārveides laikmeta apstākļos. 

Saturā: 

• Daudzveidīgas līdzdalības formas 

• Iesaistīšanās un līdzdalības pārvaldība 

• Pilsoniskā kompetence 

• u.c. 

 
https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-
education.pdf  

 

Izglītība un mācīšanās 

Digitālā pārveide ietekmē mācīšanos visos vecumos un 
situācijās un ietekmē izglītības nozari. Brošūrā tiek jautāts un 
atbildēts, kas raksturo digitālo didaktiku un digitālās 
mācīšanās procesu. 

Saturā: 

• Digitālā ietekme uz izglītību  

• Kompetences digitālajai pārveidei 

• Skolotāja loma digitālajā vidē 

• Izglītība digitalizācijas laikmetā 

• Neformālās izglītības  metodes 

• u.c.  

https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-internet-platforms-ai.pdf
https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-internet-platforms-ai.pdf
https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-activism.pdf
https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-activism.pdf
https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-education.pdf
https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-education.pdf
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https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-
e-governance.pdf  
 

 

E-pārvaldība 

Digitālās iespējas ir likušas koncentrēties uz drošības, 
demokrātijas un datu aizsardzības jautājumiem. Ir valstis, 
kurās  digitalizācija ir attīstījusies ātrāk un ir plašāk pieejama 
visai sabiedrībai. Igaunija tiek uzskatīta par vienu no 
pionierēm, kas sāka attīstīt e-pārvaldību ar plašām digitālām 
iespējām. Brošūrā iepazīstina, kā Igaunija ir izveidojusi savu 
e-sabiedrību. 

Saturā: 

• Sabiedriskie pakalpojumi e-vidē 

• Kā tas notika Igaunijā 

• Par demokrātiju un cilvēktiesībībām e-pārvaldībā 

• u.c. 

 
https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-
culture.pdf  

 

Māksla un kultūra 

Digitālā transformācija ietekmē mākslas un kultūras jomu, bet 
kā mākslinieki saprot un izmanto digitalizāciju? Brošūrā atklāj, 
kā mākslinieki un mākslas pētījumi apspriež transformējošo 
procesu un kādas iniciatīvas un jaunas kultūras dimensijas, 
pieejas mākslā un kultūrā varētu piedāvāt arī pilsoniskajai 
izglītībai. 

Saturā: 
• Interneta kultūra 
• Ieskats digitālajā kultūras nozarē 
• Mākslīgais intelekts 
• Spēles u.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-e-governance.pdf
https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-e-governance.pdf
https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-culture.pdf
https://dttools.eu/pdf/digit-al-io1-culture.pdf
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IETEIKUMI politikas veidotājiem 

C 

 
 

 

REKOMENDĀCIJAS,  
apgūstot digitālās tehnoloģijas mūža garumā 
 

Saturā: 

• Cilvēktiesības un demokrātija digitālajā pasaulē 

• Digitālā pārveide, izmantojot mūžizglītību 

• Procesi, metodoloģijas, struktūras un kvalitāte 

• Digitālās mācības: konteksts 

• Izglītība un mācīšanās iniciatīvas 

• Pilsoniskās izglītības konstruktīvā loma   

• Būtiskākie pārvaldības principi  

• Izglītība un mācīšanās 

• Mūžizglītības pārveide 

• Izglītības un mācīšanās politika 

• Ieteikumi izglītības pakalpojumu sniedzējiem 

• Digitālās plaisas pārvarēšana ceļi 
 

 
https://dttools.eu/pdf/DIGIT-AL-Learning-the-Digital-Lifelong.pdf 

 
Summary: https://dttools.eu/pdf/DIGIT-AL-Learning-the-Digital-Lifelong-summary.pdf 

 

 

Digitālā lietotne - metodika/ rīkkopa procesa vadītājiem 
 

Competendo - Digital Toolbox for 
Citizenship Education 

  

APP & ONLINE-TOOLBOX 

https://competendo.net/en/Main_Page  

 
Digitālā lietotne - metodika/ rīkkopa pilsoniskajai  
izglītībai 
Competendo piedāvā un dalās pieredzē, metodēs un 
pieredzē, kas piemērota  uz digitālo kompetenci balstītām 
mācībām, īpaši neformālajai izglītībai 

Saturā: 

• Piemēri, rīki un metodes 

• Darbs tiešsaistē  

• Radošā koplietošana 

• u.c. 
 

 

https://dttools.eu/pdf/DIGIT-AL-Learning-the-Digital-Lifelong.pdf
https://dttools.eu/pdf/DIGIT-AL-Learning-the-Digital-Lifelong-summary.pdf
https://competendo.net/en/Main_Page

