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Kas ir Digitool?  

Iekļaujoša digitālā izglītība – rīks aprites ekonomikas 
izpratnei 

 

 
Projekts “Inclusive Digital Education – a Tool 
to Understand Circular Economy” aptver 
tēmas par aprites ekonomiku un aprites 
ekonomikas biznesa modeļiem ar mērķi 
izveidot digitālās izglītības risinājumu 
augstākās izglītības iestāžu studiju 
programmās. 
Projekta ietvaros tiek izstrādāts inovatīvs 
asimetrisks tiešsaistes kurss par aprites 
ekonomiku // zaļo uzņēmējdarbību, tādā 
veidā cenšoties uzlabot pasniedzēju digitālās 
prasmes, ļaujot nodrošināt augstas kvalitātes 
interaktīvu digitālo izglītību. 
Augstākminētie mērķi projektā tiks īstenoti 
sekojoši: 
1) Projekta laikā tiks izstrādāts e-mācību 
kurss “DiGiTOOL_to_CE”, kas ietver 5 
aprites ekonomikai un aprites ekonomikas 
biznesa modeļiem veltītus moduļus. 

 
 
Tas būs asimetrisks tiešsaistes kurss, kas 
būs izpildāms noteiktos termiņos neatkarīgi 
no pasniedzējiem. 
2) Projekta ietvaros tiks izstrādāta 
elektroniska apmācība “DiGi MENTOR” par 
to, kā plānot, izstrādāt un vadīt asimetriskus 
studiju kursus augstākajās izglītības iestādēs  
(kā “DiGiTOOL to CE”). Šī apmācība pati par 
sevi būs kā e-mācību modulis, un tās mērķis 
būs uzlabot pasniedzēju digitālās prasmes, 
ļaujot viņiem nodrošināt augstas kvalitātes 
interaktīvu digitālo izglītību. Izstrādājot šo 
apmācību, projekta partneri ņems vērā visu 
pieredzi, kas iegūta, izstrādājot aprites 
ekonomikas kursa e-mācību moduļus. 
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#Novembris 
Projekta 
starpvalstu 
sanāksme 

 

Projekta partneru tikšanās tika 

organizēta attālināti tiešsaistes 

platformā Zoom 

 
 

 

Lai gan projekta starpvalstu sanāksmi 
novembrī tika plānots organizēt Viļņā, Lietuvā,  
izaicinošās pandēmijas situācijas dēļ 
konsorcijs pieņēma lēmumu organizēt projekta 
starpvalstu sanāksmi attālināti. 

 
Neskatoties uz izmaiņām, projekta partneriem 
izdevās strādāt attālināti un diskutēt par 
vairākiem ar projektu saistītiem jautājumiem.   

 
 

Attālinātās tikšanās laikā konsorcijs diskutēja 
par tādiem tematiem kā: 

 
 Satura (Storyboards) 

prezentācijas, diskusijas 
 

 Tēmu pārklāšanās un 
skaidrojumi 

 
 Projekta laika grafiks, projekta rezultāti 
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Projekta rezultāti #1, #2, #3, #4 un #5 

 

 
“DiGiTOOL to CE” ietvers 5 dažādu tematu 

moduļus, no kuriem katram būs 3 sarežģītības 

pakāpes: 

 
 

 

 

 
 

 
“DiGiTOOL to CE” būs pieejams divos 

dažādos veidos - kā pilns izvēles studiju kurss 

(“C kurss”), kas ļauj iegūt līdz 3 ECTS 

kredītpunktiem, vai arī katra no 15 daļām var 

būt patstāvīga daļa no jauktiem studiju 

kursiem. Piemēram, mārketinga studiju kursā 

modulis “Patēriņš” var būt papildus tiešsaistes 

mācību materiāls, padarot kopējo mārketinga 

kursu par jauktu. 

E-kurss tiks izstrādāts izmantojot modernu 
autorēšanas rīku (piemēram, Adobe Captivate 

vai līdzīgu), kas ir pārklāts ar radošām un 

tverošām veidnēm, kuras atbalsta vairākas 

mācību vadības sistēmas (piemēram, Moodle 

vai html) un atbalsta SCORM (piemēram, izseko, 

kā studenti atbild uz viktorīnām un testiem, vai 

lietotājs patiešām apguva visu e-studiju kursu, 

cik daudz laika tas prasīja utt., kas ir svarīgi 

faktori, lai kļūtu par izvēles kursu un saņemtu 

ECTS kredītpunktus.

 
 
 
 

 

Ievads aprites ekonomikā 
Patēriņš 
Ražošana 
Atkritumi 
Aprites ekonomikas 
biznesa modeļi, inovācijas 
un investīcijas 
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Projekta rezultāts #6  

DiGi MENTOR 
 

“DiGi MENTOR”, elektroniskā apmācība par to, kā 

plānot, izstrādāt un vadīt asimetriskus studiju 

kursus augstākās izglītības iestādēs. 

Projekta ietvaros tiks izstrādāta elektroniska 
apmācība "DiGi MENTOR" par to, kā plānot, 
izstrādāt un vadīt asimetriskus studiju kursus 
augstākās izglītības iestādēs (kā “DiGiTOOL 
to CE"). Šī apmācība pati par sevi būs kā e-
mācību modulis, un tās mērķis būs uzlabot 
pasniedzēju digitālās prasmes, ļaujot viņiem 
nodrošināt augstas kvalitātes interaktīvu 
digitālo izglītību. Izstrādājot šo apmācību, 
partneri ņems vērā visu pieredzi, kas iegūta, 
izstrādājot aprites ekonomikas kursa e-
mācību moduļus. 

Projekts atbalstīs "EU Digital Skills & Jobs" 
politiku, Digitālās izglītības rīcības plānu 
(2021-2027) un, iekļaujot aprites ekonomikas 
tēmas e-mācībās, tas palīdzēs virzīt ES uz 
tās “Zaļajā kursā” izvirzīto mērķi - kļūt par 
pirmo kontinentu, kas kļūst klimatneitrāls līdz 
2050. gadam.  

Projekts īpaši uzsvērs tā rezultātu 
izmantošanu, t.i., visas komunikācijas un 
izplatīšanas aktivitātes tiks veiktas, lai 
palielinātu interesentu un to organizāciju 
skaitu, kas izmantos DiGiTOOL and 
DiGiMENTOR. Plānotie izplatīšanas un 
apmācību pasākumi tādējādi ir plānoti 
galvenokārt mērķa grupai - augstākās 
izglītības iestāžu pasniedzēji un studenti.  
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MŪSU AKTIVITĀTES TIEŠSAISTĒ 
Projekta mājaslapa, Facebook, Instagram and LinkedIn 

Katru mēnesi mēs atjaunojam mūsu mājaslapas un 

sociālo tīklu kontu saturu ar noderīgu un interesantu 

informāciju par projektu un #apritesekonomiku 

 

Projekta mājaslapu un sociālo tīklu kontus 
izmantojam, lai informētu par visiem projekta 
posmiem, projekta sanāksmēm, projekta 
laikā paveikto un nākotnes plāniem, kā arī 
par projekta rezultātiem, ko izstrādā projekta 
partneri, un citu informāciju par projektu un tā 
attīstību.  

 

Papildus mēs dalāmies ar informāciju par 
tādām tēmām kā #ilgtspēja, #vide un 
#apritesekonomika. 
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PARTNERI: 

 
Banku Augstskola 

  Canadian Institute of Technology 

  Fondazione Bruno Kessler 

ArtSmart 

  Entrepreneurship Institute - ENTRI 

 Instituto Politécnico de Setubal 

 
 
 
 
 
 

 SEKO MUMS! 

Mājaslapa: www.digitooltoce.ba.lv 
Facebook: www.facebook.com/digitoolproject 

Instagram: @digitoolproject 
Linkedin: www.linkedin.com/company/projectdigitool 

 

http://www.digitooltoce.ba.lv/
http://www.facebook.com/digitoolproject
http://www.linkedin.com/company/projectdigitool

