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Ievads 
 

Viens no lielākajiem pagājušā gadsimta sasniegumiem bija vidējā 

paredzamā mūža ilguma palielināšanās (Mirkin & Weinberger, 2001). 2015. 

gadā bija 1,3 miljardi cilvēku vecumā no 55 gadiem un vecāki, un šis skaits līdz 

2050. gadam pieaugs vairāk nekā divas reizes, sasniedzot 2,6 miljardus (kas 

veido 26% no kopējā iedzīvotāju skaita). Arī 80 gadus vecu vai vecāku cilvēku 

izplatība pieaugs vēl straujāk, salīdzinot ar veciem pieaugušajiem kopumā. 

Līdz 2015. gadam 125 miljoni cilvēku bija 80 gadus veci vai vecāki, un 

paredzams, ka līdz 2050. gadam šis skaitlis būs vairāk nekā trīskāršs, 

sasniedzot 434 miljonus (aptuveni 4% no pasaules iedzīvotāju skaita) 

(Apvienoto Nāciju Organizācija, 2017). 

Vecāka gadagājuma pieaugušie saskaras ar arvien digitālāku 

sabiedrību, kas liek viņiem justies atstumtiem, galvenokārt tādēļ, ka viņiem ir 

grūti piekļūt un izmantot šīs jaunās tehnoloģijas, grūti izprast jaunas lietas 

(Siksmits un Gutmans, 2013). Digitālo prasmju trūkums vecāka gadagājuma 

cilvēkiem bieži vien nozīmē sociālu izolāciju, segregāciju informācijas un 

pakalpojumu pieejamībai, autonomijas zudumu un paaugstinātu nespēju 

pielāgoties sabiedrībai (Borges, Sinclair un “AGE Universal Access un 

Independent Living Expert Group”, 2008). 

Digitālo prasmju uzlabošana vecāka gadagājuma cilvēkiem ir viens no 

veidiem, kā uzlabot viņu dzīves kvalitāti, palielinot aktīvu dzīvesveidu (izglītība, 

sociālā līdzdalība, vaļasprieki u.t.t.) un rodot iespēju izvēlēties un pieņemt 

lēmumus (brīvais laiks, informācija, ceļošana, veselības aprūpe u.c.). Uzlabojot 

digitālās prasmes, gados vecāki cilvēki var dzīvot veselīgāk un neatkarīgāk, 

uzlabojas viņu dzīves kvalitāte, kas var pat ļaut viņiem ilgstoši palikt darba tirgū, 

uzlabojas arī sabiedrības produktivitāte (Damants, Knaps, Freddolino un 

Lombards, 2017).  

Tālākizglītībai ir nozīme arī vecākās paaudzes garīgās veselības 

uzturēšanā, jo tā palīdz saglabāt prāta mundrumu un palielina spēju pieņemt 

mūsdienu izaicinājumus, veicina līdzdalību sabiedrības dzīvē, dod iespēju būt 

neatkarīgiem (Pasaules Veselības organizācija, nav datuma). 
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Izmantojot datus no Veselības ziņojuma Wave 6 (2015) (no Eiropas 

novecošanas un pensionēšanās (SHARE) datubāzes), tika konstatēts, ka 

Eiropā 36,1% vecāka gadagājuma pieaugušo ir pamata datorprasmju līmenis 

(1. attēls) un 35,9% nav datorprasmju vispār (2. attēls). 

 
Attēls 1- Datoru pamatprasmju izplatība valstu griezumā 

 

 
Attēls 2 - Datorprasmju trūkums valstu griezumā 

 

Viens no projekta ICTskills4All mērķiem ir attīstīt tiešsaistes saturu, lai 

uzlabotu vecāka gadagājuma cilvēku digitālās prasmes. Uzsākot šo projektu, 
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mēs uzskatījām, ka ir nepieciešams pārskatīt esošos tiešsaistes resursus, kas 

paredzēti, lai uzlabotu digitālo prasmju līmeni pieaugušajiem vecumā no 55 

gadiem reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī. 

Šis Intelektuālais rezultāts 1 ietver esošo tiešsaistes resursu 

pārskatīšanu, kas paredzēti, lai uzlabotu vecāka gadagājuma pieaugušo 

digitālās prasmes reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī, aptverot šo 

resursu efektivitāti. Šo resursu pārskatīšanu veica visi partneri, kas sniedza 

datus no dažādām datubāzēm valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī. Šādu 

resursu publiskais saturs tika analizēts, vērtējot vai grafiskais dizains ir 

piemērots vecāka gadugājuma cilvēku uztverei un vai saturs atbilst vecāka 

gadagājuma lietotāja vajadzībām. 

Izstrādāto ziņojumu projekta partneri izmantos, lai izstrādātu tīmekļa 

vietnes informāciju/mācību materiālus. 

 

Metodoloģija 
 

Katrs projekta partneris ir analizējis reģionālo un valsts mēroga 

tiešsaistes resursus, kas paredzēti, lai uzlabotu vecāka gadagājuma pieaugušo 

digitālās prasmes. Šis pētījums ir izstrādāts, izmantojot tiešsaistes apmācību 

pakalpojumu sniedzēju datus, kā arī tiekoties ar esošo izglītības organizāciju 

pasniedzējiem, lai saprastu, kādus resursus viņi izmanto un novērtē. Turklāt 

partneri Porto Universitāte un Cybermoor ir meklējuši starptautiskos resursus 

un partneris ALL DIGITAL ir meklējuši Eiropas tiešsaistes resursus. 

Kursu efektivitātes noteikšana ir bijusi sarežģīta, jo ir maz publiski 

pieejamu novērtējumu par mācību ietekmi uz apmācāmajiem. Tāpēc šis 

pētījums vērsts uz minēto resursu satura analīzi. 

Savāktos datus apstrādāja projekta partneri, lai izveidotu kodolīgu 

novērtējumu, ietverot, piemēram, piekļuves veidu (bezmaksas/maksas), 

informācijas veidu un plašsaziņas līdzekļu izplatību tiešsaistes apmācībā 

(video/teksts/interaktīvs), lietotāja navigāciju un grafisko dizainu (t.sk. 

tipogrāfiju). Šis novērtējums definēja dokumentēto tīmekļa vietņu pārskatu 

formātu. 
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Saīsinajumi 
 
IKT- informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 
ES- Eiropas Savienība 

1. Tiešsaistes mācību resursi 

1.1. Portugāle 

1.1.1. Tiešsaistes rīku pārskats 
 

Portugālē IKT apmācību programmas projektos/augstskolās ir kā 

atbildes uz vietējām sociālām problēmām. Projektos, kas vērsti uz sociālo 

iekļaušanu, var iegūt finansējumu tādām iekārtām kā datori, planšetes, bet ir 

grūtības maksāt par aprīkojuma un programmatūras uzlabojumiem, kas bieži 

noved pie tā, ka kursiem tiek piegādāta novecojusi aparatūra un 

programmatūra. Ņemot vērā to, ka IKT prasmju apguvē dominē vietējais 

piedāvājums, nav vispārpieņemts, ka starpreģionālās un tiešsaistes 

programmas tiek piemērotas plašākā mērogā. 

Vienīgā atsauce uz tiešsaistes apmācību, ko mēs identificējām 

Portugālē, ir MUDA. MUDA ir valsts projekts, kura mērķis ir uzlabot Portugāles 

pilsoņu digitālo līdzdalību, īpaši izmantojot digitālos pakalpojumus, piemēram, 

mājas banku pakalpojumus, veselības pakalpojumus, komunikācijas sakarus, 

iepirkšanos tiešsaistē, sabiedriskos pakalpojumus u.t.t. Projekta partneri ir 

Portugāles privātie un valsts uzņēmumi no dažādām tirgus nozarēm. Dalība 

projektā ir atvērta iedzīvotājiem kopumā, tomēr izvirzītais mērķis un 

starppaaudžu pieeja koncentrējas uz vecākām paaudzēm. MUDA projektam ir 

divas pieejas, lai apmācītu cilvēkus par digitālo pakalpojumu izmantošanu un 

uzlabotu IKT prasmes: starppaaudžu apmācība un tiešsaistes resursi. 

Šajā pētījumā mēs analizējām tiešsaistes resursus. 

Tiešsaistes pieejamais saturs ir, galvenokārt, uz video balstīta apmācība 

un instrukcijas par to, kā būt un sazināties tiešsaistē, kā izmantot digitālos 

pakalpojumus, kā nodrošināt savu datu aizsardzību, darbojoties tiešsaistē. 
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MUDA ir vienīgais projekts Portugālē, ko mēs identificējām kā iespēju apmācīt 

vecāka gadagājuma pieaugušos tiešsaistē. 

MUDA ir projekts, kas apvieno dažādus uzņēmumus un Portugāles 

valsti, ko līdzfinansē ES un valsts līdzekļi. 

 
 
 

1.1.2. Ietekmes un satura pārskats 
 

MUDA projekts tika uzsākts pirms diviem gadiem, un tāpēc nav pieejami 

rezultāti, kas ļautu novērtēt projekta ietekmi uz IKT prasmju uzlabošanu vecāka 

gadagājuma pieaugušo iedzīvotāju vidū. 

Projekts MUDA ir veidots valsts līmenī, tas nodrošina atvērtu/bezmaksas 

tiešsaistes piekļuvi vairākiem video un apmācības veidiem, kas paredzēti, lai 

uzlabotu IKT prasmes plašai sabiedrībai, bet īpašu uzmanību pievēršot gados 

vecākiem pieaugušajiem. Šis tiešsaistes materiāls ir vairāk informatīvs, mazāk 

orientēts uz apmācību. Tomēr to papildina projekta apmācību metode, kad 

pulcējas vecāki pieaugušie un jaunieši, veicinot paaudžu mācīšanās pieeju. 

No otras puses, tiešsaistes materiāli šķiet pārāk vienkāršoti informatīvā 

satura un mācību tēmu vispārējās struktūras ziņā. 

1.2. Apvienotā Karaliste 

1.2.1. Tiešsaistes rīku pārskats 
 

Apvienotajā Karalistē ir vairāki mācību resursi, kas vērsti uz mācīšanos 

tiešsaistē un klātienes apmācību (face-to-face learning). Lielas organizācijas, 

piemēram, Age UK un University of the Third Age, nodrošina vietējās 

apmācības iespējas īpaši vecākiem pieaugušajiem. Tiešsaistes centri 

nodrošina apmācību visām vecuma grupām, un to atrašanās vieta 

sabiedriskajos centros un bibliotēkās nozīmē, ka tie ir pieejami vecāka 

gadagājuma cilvēkiem. Kopš 1990. gadu beigām Apvienotās Karalistes 
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tiešsaistes centriem ir izdevies panākt konsekventu pieeju tiešsaistes resursu 

izstrādei, lai papildinātu klātienes apmācību. 

Klātienēs apmācību sesijas tiek papildinātas ar tiešsaistes mācīšanos – 

apmācāmie risina uzdevumus, treneris ir pieejams, lai vajadzības gadījumā 

sniegtu atbalstu. Apmācamie var mācīties arī bez trenera klātbūtnes, ja viņiem 

ir piekļuve IKT iekārtām mājās vai bibliotēkā. 

Šādas apmācību iespējas daļēji finansiāli atbalsta valdība, bet bieži tās 

nodrošina labdarības iestādes, kurām ir pietiekams mērogs, lai izstrādātu 

tiešsaistes materiālus. 

Privātās iniciatīvas, piemēram, Barclays Digital Eagles, piedāvā dažādu 

vecumu apmācamajiem jaukta tipa apmācības: tiešsaistes apmācības un 

klātienes apmācības. Apvienotās Karalistes kursi pieejami tikai tiešsaistē, 

piemēram, Learndirect vairāk pievēršas produktivitātes apmācībai IKT un ir 

maksas. Tos piegādā privāti uzņēmumi, kas dažreiz saņem valsts finansējumu 

kursu finansēšanai. Šis modelis īpaši labi nedarbojas attiecībā uz IKT 

pamatprasmju mācīšanu vecāka gadagājuma pieaugušajiem, jo tas rada 

papildu izmaksas. Nav kursu, kas būtu orientēti uz IKT prasmju uzlabošanu 

vecākiem cilvēkiem, tomēr tiešsaistē ir pieejamas apmācību iespējas. Šie 

augstākā līmeņa kursi ir vairāk vērsti uz darba ražīguma paaugstināšanu darba 

vietā un nav bezmaksas. 

 

1.2.2. Ietekmes un satura pārskats 
 

Apvienotajā Karalistē mēs identificējām septiņas tīmekļa vietnes ar 

atvērtiem/bezmaksas tiešsaistes resursiem iedzīvotājiem. Tikai divas no tām ir 

īpaši paredzētas vecākiem pieaugušajiem - TechBoomers un U3A. Abās šajās 

vietnēs nav nepieciešama pieteikšanās vai lietotāja konts, lai skatītu tiešsaistes 

saturu. 

The Good Things network glabā datus par laiku, kas nepieciešams, lai 

pabeigtu kursus, un tas darbojas bibliotēkās un sabiedriskajos centros. Diemžēl 

šie dati nav publiski pieejami analīzei. 
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U3A ir veikusi savu apmācību analīzi plašākā nozīmē, kas aptver vairāk 

nekā IKT, un ir konstatējusi, ka apmācības klātienē sniedz plašākus ieguvumus 

dalībniekiem, piemēram, tās kliedē cilvēka vientulību. 

Daži kursi jau atgriežas pie klātienes apmācību prakses, kas ir 

papildināti ar ļoti kvalitatīvu tiešsaistes saturu. Tiešsaistē ir treniņa uzdevumi, 

ko cilvēki var izpildīt mājās vai ar nelielu uzraudzību. Tādā veidā ir mazāk 

problēmu to vecāka gadagājuma cilvēku apmācībā, kuri ir pensionējušies un 

kuriem nav nepieciešamo sertifikātu, kas darba devējam apliecinātu viņu 

prasmes. 

BBC Webwise ir resursi, lai vadītu cilvēkus IKT prasmju apguvē, bet tas 

neietver detalizētu informāciju par to, kā izveidot e-pasta adresi, lai saglabātu 

neitrālu pozīciju un neizceltu kādu konkrētu e-pasta pakalpojuma sniedzēju. 

Turpretī Techboomers ir sasaiste ar uzņēmumiem un to tīmekļa 

vietnēm/lietotnēm un ir pieejami skaidrojumi, kā tos izmantot, koncentrējoties 

uz vecāka gada gājuma cilvēkiem. Home and Learn ir iesācēju kursi, kas 

pieejami bez maksas tiešsaistē. Esošie kursi dažādu Microsoft operētājsistēmu 

un programmu apguvei pierāda, ka tiešsaistes kursu izstrādei nepārtraukti ir 

jāiet kopsolī ar programmatūras attīstību un jāatbilst jaunākajām platformām, 

lietotnēm un pakalpojumiem. Vision2learn piedāvā bezmaksas kursus tikai 

tiešsaistē, un tie koncentrējas uz produktivitāti. IKT pamatprasmju apguve 

noteikti sniegtu ieguvumus gados vecākiem pieaugušajiem, bet bezmaksas 

tiessaistes kursi nav īpaši vērsti uz tiem.  

Turklāt lielākā daļa bezmaksas kursu nav vērsti tikai uz gados vecākiem 

audzēkņiem, un tāpēc tie nav pielāgoti viņu vajadzībām. Kursu saturs un valoda 

nav pietiekami vienkārši vecāku cilvēku uztverei. 

1.2. Latvija 

1.3.1. Tiešsaistes rīku pārskats 
 

Latvijā nav pierasti, ka gados vecāki cilvēki mācās tiešsaistē, jo īpaši 

digitālo prasmju apguves nozīmē. Ņemot vērā sociāldemogrāfisko kontekstu 

un darba kultūru, vecāka gadagājuma pieaugušajiem kopumā ir zems 

pieprasījums pēc digitālajām prasmēm.  
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Publiskās un banku iestādes, kas sniedz e-pakalpojumus, dod savu 

ieguldījumu, lai sasniegtu vecākus pieaugušos iedzīvotājus, organizējot 

regulārus reģionālus seminārus par savu pakalpojumu izmantošanu. 

Tomēr vecāka gadagājuma cilvēkiem nav iespējams viegli atrast 

informāciju, atbalstu un mācību materiālus, lai patstāvīgi apgūtu digitālās 

prasmes un e-pakalpojumus. Pamatojoties uz šo problēmu, Valsts kultūras 

informācijas sistēmu centrs kūrē bezmaksas kursus senioriem par datorprasmi 

vairāk nekā 800 publiskajās bibliotēkās Latvijā, un vairākas organizācijas, kuru 

mērķauditorija ir vecākais iedzīvotaju segments, organizē apmaksātus kursus. 

Šie kursi ir paredzēti grupām un notiek datorklasēs. 

Tika identificēti tikai četri e-mācību materiāli senioriem, turklāt šos 

materiālus nevar viegli atrast internetā, un tos parasti digitālajos kursos treneri 

izmanto kā vadlīnijas. 

Latvijā tika identificēti četri tiešsaistes resursi: 

1) ManaLatvija.lv (https://mana.latvija.lv/), 

2) Valsts kultūras informācijas sistēmu centra mājas lapa 

(http://www.kis.gov.lv/agentura/macibu-materiali/), 

3) Pieslēdzies Latvija! (https://www.tet.lv/piesledzies-latvija/materiali/start/) 

un 

4) Seniors Online (Nordplus projekta iniciatīva). 

Visiem šiem resursiem ir pieejama bezmaksas/atvērta piekļuve bez prasības 

par pieteikšanos vai konta izveidi. 

 

1.3.2. Ietekmes un satura pārskats 
 

ManaLatvija.lv finansē Valsts un reģionālās attīstības ministrija, kuras 

prioritāte ir publisko e-pakalpojumu digitalizācija. Ministrijas portāls sniedz īsu 

aprakstu un skaidrojumu par visiem pieejamajiem sabiedriskajiem 

pakalpojumiem, lietošanas instrukcijām un noderīgām saitēm uz visiem 

nepieciešamajiem e-pakalpojumiem. Neskatoties uz to, ir grūtības uzzināt 

vairāk par šiem e-pakalpojumiem bez apmācību atbalsta no pašām 

sabiedriskajām organizācijām. Tādējādi šo informāciju nevar izmantot 
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patstāvīgi un tā ir jāapgūst tandēmā ar bezmaksas informatīviem semināriem. 

Publisko e-pakalpojumu priekšmets ir publisko bibliotēku un privāto izglītības 

organizāciju pasniedzēju mācību temats, kā arī īsi bezmaksas semināri, ko 

organizē pašas e-pakalpojumu sniedzējorganizācijas. 

Valsts kultūras informācijas sistēmu centra tīmekļa vietnē pieejamos 

materiālus nevar viegli atrast. Turklāt šie materiāli ir domāti pedagogiem, nevis 

ikvienam, kas tos atrod, meklējot mācību materiālus. Tomēr šie materiāli tiek 

plaši un efektīvi izmantoti kursos, kas notiek visās Latvijas publiskajās 

bibliotēkās. Šie materiāli tiek atbalstīti ar metodoloģisku informāciju, lai 

pedagogi varētu efektīvi strādāt ar dažādiem cilvēkiem: senioriem, cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām, cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bāreņiem un citām 

sociālajām grupām. 

Pieslēdzies, Latvija! ir atzīts projekts visā Latvijā. To uzsāka 2013. gadā 

un kopš tā laika ir labi organizēts un vadīts. Projekta atklāšana notika Rīgas 

Aktīvo Senioru Alianses telpās, kas ir lielākā un vecākā senioru organizācija 

Latvijā. Projekta mērķis bija iemācīt digitālās prasmes tiem, kam nepieciešama 

šāda prasme, projekta galvenā mērķauditorija bija seniori. 2014. gadā projekta 

ietvaros digitālās prasmes apguva vairāk nekā 20 tūkstoši vecāka gadagājuma 

cilvēku. Katru nākamo gadu vidēji tika apmācīti 2200 cilvēku visā Latvijā, lielāka 

daļa pateicoties sadarbībai starp Lattelecom un Rīgas Aktīvo Senioru Aliansi. 

2018. gadā projekta Pieslēdzies, Latvija! ietvaros bija apmācīti 31 010 seniori.  

Teksts dominē kā galvenais mācību satura avots, kā arī ir pieejami daži 

video un interaktīvas funkcijas mācību saturā. Pozitīvi ir tas, ka šie interneta 

resursi pasniedz mācību materiālu vienkāršā, viegli uztveramā veidā. Tomēr 

rodas jautājumi: vai šis mācību materiāls palīdz pilnībā izprast digitālās 

prasmes, vai tas var atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar to, vai materiāls ir 

pietiekami informatīvs, lai iedrošinātu vecākos cilvēkus turpināt apgūt digitālās 

prasmes. 

Raugoties uz mācību materiāla izkārtojumu, grāmatas formāts ir klasisks 

veids, kā apgūt informāciju, jo īpaši vecākiem cilvēkiem ir viegli paredzēt 

mācību satura plūsmu un prasmju apguves dziļumu, zinot, ka nākamā lapa 

noteikti balstīsies uz to, kas ir iepriekš apgūts. 
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Pieejamo mācību materiālu galvenais trūkums ir pūles, kas 

nepieciešamas, lai tos atrastu, jo tas nav vienkāršs uzdevums. Tāpēc seniori ir 

gatavi iegūt digitālās prasmes kursos, nevis mācoties patstāvīgi. 

 

 

1.4. Polija 

1.4.1. Tiešsaistes rīku pārskats 
 

Polijā mēs identificējām 14 tiešsaistes kursu nodrošinātājus ar dažādiem 

piedāvājumiem un 3 maksas kursus. Diviem ir pieejams bezmaksas/maksas 

modelis. Lielākajā daļā no kursiem izmanto interaktīvu tekstu, izmanto arī 

video. 

Ir daudz dažādu tiešsaistes kursu pieaugušajiem, tikai daži no tiem 

norāda vecākus pieaugušos (55+) kā mērķa grupu. Lielākā daļa ir veltīta darba 

tirgum, uzņēmējdarbības prasmēm un kompetencēm. Daži no tiešsaistes 

resursiem vairs nav aktīvi un nav informācijas par to statusu, visticamāk, tie bija 

projekti, kas finansēšanas perioda beigās nav turpināti. 

Nav vienota, visaptveroša avota, kas sniegtu informāciju par 

pieejamajiem, bezmaksas un metodiski apstiprinātiem tiešsaistes kursiem 

senioriem. Lai gan IKT izglītība senioriem ir viena no valdības prioritātēm, nav 

standartu/vadlīniju ne instruktoru kompetencēm, nedz arī īpašajām mācību 

programmām. 

 

1.4.2.  Ietekmes un satura pārskats 
 

Tikai viens no tiešsaistes resursiem - pisupisu.pl - ir interaktīvs. Lai gan 

pisupisu.pl ir platforma, kas domāta bērniem, lai viņi varētu trenēties 

rakstīšanas prasmēs: gramatikā un pareizrakstībā, tas ietver arī valodu spēles 

(poļu valodā). Tas ir ļoti noderīgs un pārbaudīts līdzeklis, lai uzlabotu datoru 

lietošanas un rakstīšanas prasmes senioriem, kuru zināšanas ir iesācēju 

līmenī. 
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Lielākā daļa kursu ir veidoti kā e-grāmatas ar informāciju un aprakstiem 

par to, kā izmantot datoru un citas atbalsta programmas, tostarp to, kā izmantot 

teksta redaktorus un Excel, kā lejupielādēt fotoattēlus vai filmas, kā apgūt 

galvenos soļus, lai izveidotu un izmantotu e-pasta ziņojumus, Facebook u.t.t. 

Kopumā mācību ietekme tiek mērīta, regulāri sekojot lietotāja virzībai pa 

kursu līmeņiem, un lietotāji saņem stimulus uzdevumu izpildei. Tomēr nav 

pieejama kursu funkcionalitātes un efektivitātes novērtēšana. 

www.pisaniebezwzrokowe.pl izmanto rangu sarakstu, kurā ir informācija par 

lietotājiem, punktu skaitu un kļūdu skaitu, kas ļauj salīdzināt mācīšanās 

rezultātus. 

Nav pieejama datubāze, lai atrastu informāciju par atgriezenisko saiti vai 

komentārus no tiešsaistes kursu senioriem, tāpēc trūkst informācijas par kursu 

efektivitāti vai to apgūšanas šķēršļiem. 

Visaptverošāko un praksē balstīto IKT mācīšanās un mācīšanas 

novērtējumu senioru vidū vāc kometa.edu.pl - Digitālās Izglītības Tīkls. Tīkls ir 

ieinteresēts digitālās izglītības attīstībā visās vecuma grupās, un vairākas 

publikācijas un ziņojumi tiek izplatīti bez maksas tiešsaistē. 

Polijā ir vairāki kursi, daži bezmaksas un daži maksas, un daudzi ir 

paredzēti vecākiem pieaugušajiem. Šķiet, ka kursu skaits palielinās, bet kursu 

kvalitāte vai efektivitāte nav definēta. Kursi bieži vien ir e-grāmatas formātā, un 

tiem nav praktiskās, interaktīvās sastāvdaļas. Lai gūtu labumu no šāda veida 

kursiem, ir nepieciešama individuāla pieeja ar pašmotivāciju. Tas nav viegli, jo 

īpaši iesācējiem IKT pasaulē. Daži kursi piedāvā bez maksas tikai pirmos soļus, 

bez progresa novērtējuma. Nav iespējams turpināt nākamos soļus vai apgūt 

pilnīgu mācību programmu nemaksājot. Šādos gadījumos detalizēta 

informācija par mācību programmām ir ļoti reti pieejama. Neskatoties uz to, ka 

kursi bieži ir paredzēti tikai pieaugušajiem, teksta fonti ne vienmēr tiek pielāgoti 

vecākiem cilvēkiem. 

 

1.5.  Eiropas finansētie projekti 

1.5.1. Pārskats par Eiropas programmām 
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Viena no Eiropas Komisijas Digitālās programmas galvenajām 

prioritātēm ir digitālo prasmju veicināšana. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienība, 

atzīstot, ka dažas iedzīvotāju grupas joprojām ir izslēgtas no plašsaziņas 

līdzekļu lietotprasmes, uzskata, ka gados vecākiem cilvēkiem, kas pārstāv lielu 

daļu šo iedzīvotāju, pēc iespējas ātrāk jākļūst par e-senioriem. Vienlaikus aktīva 

novecošana nozīmē, ka vecāka gadagājuma iedzīvotāji cenšas būt neatkarīgi 

un autonomi, ar savu ieguldījumu piedaloties personīgajā, sabiedriskajā, 

ekonomiskajā dzīvē. 

Eiropas Komisija ir veicinājusi vairākas iniciatīvas, lai palielinātu 

organizāciju sadarbību un izpildītu šo prioritāti. Pieejamo datu analīze liecina 

par vairākiem Eiropas projektiem, kas vērsti uz vecāka gadagājuma lietotāju 

vajadzībām IKT izmantošanā, mācīšanā un apgūšanā, kas ir īstenoti pēdējos 

gados. Daudzi no tiem ietilpst programmā Erasmus +, un konkrētāk tie ir daļa 

no Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības jomā. 

Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītībā var ilgt no 12 līdz 36 

mēnešiem un tas ir ir elastīgs veids, kā strādāt ar partneriem no dažādām 

valstīm. Stratēģiskajās partnerībās pieaugušo izglītībā jākoncentrējas uz 

darbībām, kas paredzētas pieaugušo izglītības nodrošināšanai iesaistītajās 

valstīs.  

Tuvāk iepazīstoties ar ES finansētajiem projektiem, kas ir īstenoti visā 

Eiropā un ir vērsti uz vecāka gadagājuma cilvēku IKT kompetenču 

uzlabošanu, redzam, ka ir daudz mācību kursu, kas apvieno tiešsaistes un 

klātienes apmācību. Savukārt, saskaņā ar šī pētījuma mērķi un 

koncentrējoties tikai uz tiešsaistes resursiem, varam secināt, ka lielāko daļu 

tiešsaistes resursu veido e-mācību materiāli, kas vērsti uz pamatprasmēm 

digitālajā un IKT jomā. 

Piemēram, Seniors@DigiWorld projekta mērķis ir dot iespēju gados 

vecākiem iedzīvotājiem pastāvīgi izmantot planšetdatorus un gūt labumu no to 

lietošanas ikdienā. Šis tiešsaistes kurss paredzēts senioriem, kuriem ir maz 

pieredzes darbā ar planšetdatoriem. Līdzīgi AcTive projekta mērķis bija 

izstrādāt tiešsaistes platformu ar  apmācību materiāliem, kas vērsti uz 

palīgierīču (piemēram, viedtālruņus vai avārijas izsaukumu sistēmas) 

lietošanas iemaņu apgūšanu cilvēkiem. Tāpat ELSSHA projektā (European 
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Home Learning Service for Seniors Associations - Eiropas Mājas Mācību 

pakalpojums senioru apvienībām) tika izstrādāta e-apmācības komponente, 

kas vērsta uz pamatprasmēm digitālajā un IKT jomā. Daži no šiem projektiem, 

piemēram, Senior Plus platforma, kas izstrādāta saistībā ar Senior Plus 

projektu, ir paredzēti gados vecāku pilsoņu nodarbinātības iespēju 

veicināšanai, un to mērķis ir veidot saikni starp cilvēkiem, kas meklē apmācību 

iespējas, ar šo pakalpojumu sniedzējiem. Šī koordinācijas uzdevuma mērķis ir 

maksimāli izmantot esošos resursus, un ICTskills4All projektam vajadzētu 

reģistrēties šajā vietnē. 

Tomēr ir arī tiešsaistes resursi, kuru mērķis ir paaugstināt lietotāju 

zināšanu līmeni vai attīstīt atsevišķas lietotāju prasmes. Šie resursi ir reizē e-

mācību materiāli, kā arī resursi, kas paredzēti informēšanai vai izklaidēšanai. 

Piemēram, projekts UISEL (Ubiquitous Information for Seniors Life - 

Visaptveroša informācija vecāka gadagājuma cilvēkiem) piedāvā apmācību 

kursus skolotājiem un darbiniekiem, kas strādā ar vecāka gadagājuma 

cilvēkiem, koncentrējoties uz e-pārvaldi (nodokļi, finanses, sociālā drošība), e-

banku, e-veselību, e-mijiedarbību, e-informāciju un plašsaziņas līdzekļiem. Šīs 

zināšanas mazina izolāciju un veicina brīvā laika nodarbošanos.  

ELSSHA projektā ir paredzēts kurss par kultūru ar nosaukumu UNESCO 

kurss, kurā dalībniekiem elektroniski jāiesniedz divi apskates objekti, kas 

uzskaitīti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. CINAGE (Eiropas 

Kinoteātris Aktīvai Novecošanai) ir kurss, kas risina senioru iespēju 

pilnveidošanu, izmantojot kino kā aktīvas novecošanas instrumentu. P3AE 

projekta mērķis (Promoting Third Age Education - Izglītības Veicināšana 

Trešajām Paaudzēm) bija vecāka gadagājuma iedzīvotāju labklājības un 

dzīves kvalitātes paaugstināšana, izveidojot IKT mācību platformu senioriem, 

kombinējot tiešsaistes kursus ar klātienes apmācību. SILVER CODE projekta 

mērķis ir uzlabot vecāko cilvēku dzīves kvalitāti, nodrošinot viņiem apmācību 

kursus par kodēšanu. 

No otras puses, daži resursi ir īpaši vērsti uz senioru veselību un 

labklājību, piemēram, WHOLE projekts (Well-being and Healthy Choices for 

Older Adults and their Carers - Labklājība un veselīgas izvēles vecākiem 
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pieaugušajiem un viņu aprūpētājiem), kas pieiet IKT prasmju attīstībai, iesaistot 

cilvēkus veselīga dzīvesveida apmācībā. 

Visbeidzot, citi projekti ir īpaši adresēti pieaugušo pedagogiem, lai 

sniegtu viņiem konkrētākas iespējas mūžizglītības apmācībā. Šo projektu 

piemērs ir projekts SKILLSUP (Skilling up educators for today and tomorrow's 

labour market - Skolotāju sagatavošana šodienas un rītdienas darba tirgum), 

kas izstrādāja atvērtu daudzvalodu sadarbības platformu ar digitālajiem un 

programmu kursiem pieaugušo pedagogiem. 

Tāpat Telle projekta (Teaching and Learning for Life in Europe - 

Mācīšana un mācīšanās dzīvei Eiropā) mērķis ir attīstīt pieaugušo pedagogu 

internacionalizāciju, kā arī paaugstināt viņu vispārējās un profesionālās 

kompetences, mācot viņiem izmantot fotogrāfijas, videoklipus, sociālo mediju 

lietojumprogrammas un tīmekļa vietnes, lai izglītotu seniorus. 

Projekta Ed-way mērķis (Education on the way: introducing technology-enhanced 

informal learning - Izglītība ceļā: uz tehnoloģijām bāzētas neformālās mācīšanās 

ieviešana) ir veicināt neformālās izglītības atzīšanu un izmantošanu pieaugušo 

izglītības un apmācības jomā (tostarp vecāka gadagājuma cilvēkiem kā 

būtiskai izglītojamās sabiedrības daļai). Tika izstrādāti tiešsaistes apmācību 

resursi, kas iekļāva arī īsus profesionālus video/multimediju materiālus. 

 

1.5.2. Ietekmes un satura pārskats 
 

Visos ES finansētajos projektos ir izsekots to gala lietotāju skaitam, kuri 

ir iesaistīti līgumā. Tomēr, lai gan dažos projektos galīgais novērtējums un 

progresa ziņojums, tostarp pierādījumi par tiešo lietotāju iesaistīšanos 

tiešsaistes kursos, ir viegli pieejami, dažiem citiem projektiem šo informāciju ir 

grūti atrast. To projektu ietekmes novērtējums, kuri ir pieejami, lielākoties tika 

novērtēti, apkopojot dalībnieku atsauksmes, izmantojot klātienes un tiešsaistes 

aptaujas, kas tika veiktas pirms un pēc kursu īstenošanas. Dažos gadījumos 

tika veiktas fokusa grupas aptaujas. 

Piemēram, lielākā daļa ELSSHA projekta Datoru kursu dalībnieku bija 

apmierināti ar kursu. Savukārt, dalībniekiem ar lielāku pieredzi visi temati nav 
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bijuši tik noderīgi. Jebkurā gadījumā vairākums pauda gandarījumu par mācību 

saturu. Savukārt, UNESCO kursa, kas aptver kultūras tematu Eiropā, 

novērtējums kopumā bija ļoti augsts. 

Atsauksmes no Seniors@DigiWorld projekta dalībniekiem tika 

apvienotas, un tika atrasta šāda galvenā tematika: 

ü Planšetdatoru nozīme mērķa grupai; 

ü Struktūras un metožu nozīme; 

ü Tīklu veidošanas un apmaiņas nozīme; 

ü Mērķa grupas iesaistīšanas nozīme. 

Novērtējot CINAGE projektu vienprātīgi tika atzīts, ka projektam ir ne 

tikai izziņas vērtība, bet arī pievienotā vērtība - tas ir veicinājis jaunas 

starppersonu attiecības komandā. Visus AcTive projekta materiālus vērtēja 

gala lietotāji un tika saņemtas ļoti pozitīvas atsauksmes.  

Turklāt ES finansētie projekti parasti tiek realizēti īsā laika periodā, kas 

ierobežo attīstīto resursu sekmīgumu un ilgtspēju. Tomēr visi resursi, kas 

izstrādāti saskaņā ar ES finansētiem projektiem, ir brīvi izmantojami, un daži 

no tiem liecina par attīstīto resursu un platformu izkārtojuma pielāgošanu 

vecāku pieaugušo auditorijai. Kā piemēri minami ir Ed-way un P3AE projektu 

tīmekļa vietnes, kas paredz iespēju mainīt fonta lielumu un tajā ir viegli 

orientēties; projekts AcTive sagatavoja rokasgrāmatu ar padomiem par 

tiešsaistes platformas izmantošanu; SKILLSUP projekts nodrošina vieglu 

piekļuvi resursiem. Mēs pārbaudījām, ka 6 no 13 analizētajiem resursiem 

pieprasa, lai lietotāji savā tīmekļa vietnē izveidotu piekļuves kontu; apmācībai 

pieejamā satura veids ir dažāds: teksts, video un interaktīvais saturs, 

piemēram, viktorīnas. 

 

1.6.  Starptautiskie resursi 

1.6.1. Tiešsaistes rīku pārskats 
 

Analizējot starptautiskos tiešsaistes resursus, redzam, ka tieši vecāka 

gadagājuma cilvēkiem tiek piedāvāts plašāks kursu klāsts. Pētījumā iekļautie 

kursi ir rakstīti angļu valodā un nāk no Austrālijas un ASV, kā arī no Apvienotās 
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Karalistes (minēti sadaļā 1.2.). Katrs Austrālijas Online kurss ir Austrālijas 

valdības iniciatīva, lai veicinātu digitālo iekļaušanu un līdz ar to visu pilsoņu 

sociālo līdzdalību. Tīmekļa vietne Be Connected (Esi Savienots) piedāvā 

vienkāršu un neformālu e-apmācības risinājumu par dažādu tematiku, sākot no 

pašiem pamatiem līdz tiešsaistes drošībai un arī par to, kā kļūt par digitālo 

mentoru un palīdzēt citiem cilvēkiem apgūt IKT prasmes. 

Citas tīmekļa vietnes, kas īpaši orientētas uz gados vecākiem 

pieaugušajiem un IKT prasmju apgūšanu ir: 

Ø Skillful Senior, kas piedāvā pamatprasmju apmācību un IKT 

ekspluatācijas prasmju apmācību, tai skaitā to, kā izmantot aparatūru; 

Ø GCF kopienas vietne, kas piedāvā apmācības sākot no pamatprasmēm 

līdz vidēja līmeņa datorprasmēm, kā arī darba un karjeras prasmes; 

Ø Meganga, kas ir vērsta uz gados vecākiem pieaugušajiem - IKT 

iesācējiem, piedāvājot strukturētus kursus par dažādu tematiku, sākot 

no vienkāša līmeņa līdz sarežģītākam. 

Tīmekļa vietne Jan’s Illustrated Computer Literacy 101 – Janas ilustrētā 

datoru lasītprasme 101, nav vērsta uz tiešsaistes apmācību, tā ir vietne ar 

vispārīgiem ieteikumiem par vairākām programmām, piemēram, Microsoft 

Word, Excel un PowerPoint. Vietne ir domāta cilvēkiem ar pamatprasmēm, kas 

jau zina, kā veikt meklēšanu tiešsaistē un sekot norādījumiem, lai sāktu 

izmantot kādu no apzinātajām lietotnēm. 

 

1.6.2. Ietekmes un satura pārskats 
 

Izvēlētajiem starptautiskajiem kursiem nav publiski pieejamu vērtēšanas 

datu, bet daži kursi vāc atsauksmes no lietotājiem. Vietne Be Connected (Esi 

Savienots) - lai gan lietotāji tiek aicināti sniegt atsauksmes, ne atsauksmes, 

nedz arī rezultātu analīze nav pieejama tīmekļa vietnē. GCF Global parāda gan 

lietotāju, gan pasniedzēju pozitīvas atsauksmes, bet nav mācīšanas rezultātu 

analīzes.  

Vietnei Be Connected ir skaidrs izkārtojums un mērķis – paaugstināt 

gados vecāku austrāliešu pārliecību, prasmes un tiešsaistes drošību internetā. 
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Tīmekļa vietne ir viegli lietojama: tā ļauj lietotājam mainīt fonta lielumu un 

nodrošina iesācējiem vienkāršus mācību materiālus ar video un interaktīvu 

saturu. Lietotājs var sekot savam progresam, izmantojot bezmaksas uzskaites 

kontu. 

Skillful Senior ir speciāli paredzēts gados vecākiem lietotājiem, tas 

nodrošina lietotājam virtuālu skolotāju, kurš, izmantojot interaktīvu saturu, 

izstāstīs lietotājam par peles, tastatūras un monitora izmantošanas pamatiem. 

Tīmekļa vietne nepārslogo lietotāju ar informāciju, mācību kursa saturs 

nepārsniedz datora lietošanas pamatprasmes. 

GCF nav īpaši pielāgots vecākiem cilvēkiem, bet tajā ir viegli orientēties. 

GCF kopiena nodrošina lietotājiem vairāk nekā 2000 nodarbības, kā arī video 

un interaktīvas spēles. Apgūstot konkrētas nodarbības, tīmekļa vietne piefiksē, 

kuras stundas jūs esat pabeidzis bez nepieciešamības piereģistrēties, kā arī 

lietotājam ir iespēja izdrukāt katras mācību stundas saturu. 

Meganga ir vērsta uz gados vecākiem pieaugušajiem iesācējiem, taču 

tā nav vienkārši lietojama, jo piedāvā vairākus rakstus un video konsultācijas, 

nevis strukturētu kursu, kas virzās no pamata uz augstāka līmeņa prasmēm. 

Ņemot vērā pašreizējās dizaina un lietotāju pieredzes zināšanas un 

tendences, Jan's Illustrated Computer Literacy 101 ir grūti uztverama vietne no 

vizuālā un mijiedarbības viedokļa. Teksts ir vienīgais veids, kā tiek nodota 

informācija, attēli un ikonas tiek izvietoti starp ievietoto informāciju. 

Šajā pētījumā tika apskatītas arī divas informatīvas tīmekļa vietnes - 

AARP un Savvy Senior. Lai gan šīs tīmekļa vietnes nav īpaši vērstas uz IKT 

prasmju apmācību tiešsaistē, tās ir paredzētas gados vecākiem pieaugušajiem, 

satur dažādus rakstus (AARP) vairākās interesējošās jomās, tostarp IKT, vai 

noderīgas saites uz tiešsaistes resursiem (Savvy Senior). 

Kopā ar šīm tīmekļa vietnēm mēs apskatījām arī YouTube resursus, jo 

tie ir vieni no nozīmīgākajiem neformālās tiešsaistes mācību līdzekļiem 

mūsdienās. Izmantojot video kā izeju, YouTube ietver vairākus apmācību 

materiālus un informatīvus videoklipus, kanālus un strukturētus mācību satura 

sarakstus. Lietotājam, kuram ir Google konts, YouTube ir pieejama iespēja, kas 
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ļauj sekot līdzi jau redzētajiem videoklipiem, kas var būt noderīgi, lai noteiktu 

mācību procesu noteiktā tematikā, kanālā vai atskaņošanas sarakstā. 

Visām šīm tīmekļa vietnēm ir brīvi pieejams saturs, vienīgi vietnei AARP 

ir iespējama apmaksāta piekļuve ar papildu priekšrocībām reģistrētiem 

lietotājam. Līdztekus šai iespējamajai reģistrācijai AARP vietnē, tikai YouTube 

pieprasa reģistrāciju un konta izveidi, kas nav obligāti, bet tas var būt noderīgi, 

lai sekotu iepriekš apskatītajam saturam neatkarīgi no tā, vai tie ir videoklipi ar 

īpašu piekļuvi lietotājam, vai klipi no publiskiem atskaņošanas sarakstiem vai 

kanāliem. 

 
 
 
 

2. Grafiskā dizaina un lietojamības pārskats 
 

Papildus kursu satura un efektivitātes analīzei šajā ziņojumā ir ņemti 

vērā galvenie dizaina aspekti, lai turpinātu šī projekta aktivitāšu attīstību. Šajā 

īsajā analīzē mēs noteicām trīs galvenos aspektus, uz kuriem ir jāvērš 

uzmanība - tie ir saistīti ar tipogrāfiju un tīmekļa vietnes struktūru, teksta fontu 

kopu un lielumu, kā arī tīmekļa vietnes navigāciju. Mēs uzskatām tos par 

pamata sākuma pozīcijām, kas jāpapildina vēlākā analīzē - piemēram, 

tipogrāfija tiks pētīta ne tikai teksta saturā, bet arī nosaukumos, subtitros, lapas 

sastāvā un informācijas struktūrā. Tās tiks pētītas arī pēc atbilstības 

mērķauditorijai, nosakot labu tipogrāfijas praksi digitālo mediju attīstībai 

attiecībā uz gados vecākiem pieaugušajiem. 

Tipogrāfija ir viens no grafiskā dizaina pamatprincipiem (Baseman, F., 2005). 

Mūsu iespēja analizēt teksta fontu izmērus šajā brīdī ir saistīta ar faktu, ka 

teksts ir atsauce uz lapas sastāvu un lasāmību, definējot hierarhiju un ritmu, 

izmantojot vizuālo valodu, kas saistīta ar laiku un kustību (raksturīga ierīces 

ekrāna izmantošanai) (Worthington, M., 2005). Ņemot vērā mūsu mērķa 

auditoriju - vecāka gadagājuma pieaugušos - tie ir aspekti, kas jāņem vērā 

pirms digitālā satura izstrādes, jo tas ir jāizstrādā saskaņā ar kognitīvajiem, 

vizuālajiem un kustību nosacījumiem, kas ir kopīgi šajā iedzīvotāju segmentā. 
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Attēls 3 - Tīmekļa vietņu skaits saskaņā ar tekstā izmantoto fontu grupu 

 
Mēs analizējām un apskatījām 53 tīmekļa vietnes uz darba virsmas, kas 

piedāvā IKT kursus vecākiem pieaugušajiem, no kurām vienai vietnei bija divi 

tekstā izmantotie fonti. 

YouTube arī parādās tiešsaistes kursi senioriem, tāpēc mēs uzskatījām, 

ka šai tīmekļa vietnei atbilstošākie tipogrāfijas elementi ir subtitri video 

sīktēliem, komentāriem un aprakstiem, visi vienas fonta saimes ar 14 pikseļu 

izmēru. 

Attiecībā uz fontu saitēm novērotajās tīmekļa vietnēs mēs secinājām, ka 

visi teksta fonti ir Sans Serif, dažkārt virsrakstos ir Serif vai skriptu šrifts. 

Visizplatītakais šrifts mūsu izlasē ir Open Sans (Steve Matheson/Ascender 

Corp, 2011), kam seko Arial (Robin Nicholas un Patricia Saunders/Monotype, 

1982), Helvetica (Max Miedinger un Linotype Design Studios, 1957) un Roboto 

(Christian Robertson, 2011). Open Sans un Roboto ir pieejami atvērtā kodā, 

izmantojot Google Fonts, kura statistika norāda, ka abi fonti tiek izmantoti vairāk 

nekā 24 un 25 miljonos tīmekļa vietņu (atbilstoši) visā pasaulē. Open Sans, 

Roboto un Arial parādās kā fonti, kas iepriekš identificēti kā labāk salasāmie un 

funkcionāli vērstie uz vecāko auditoriju, tie tiek pētīti saistībā ar fontu tipa 

specifikācijām, telpu un izlīdzināšanu un teksta struktūru (Fonseca, Costa un 

Amado, 2014). No šiem trim fontiem, Roboto, šķiet, ir vislabāk sabalansēts 
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strukturālā ziņā, ar līdzsvarotāku attiecību starp x-augstumu/fonta lielumu, 

augšupejošo augstumu/fonta lielumu, lejupejošu augstumu/fonta lielumu un 

teksta platumu (Fonseca et al., 2014). 

 

 
Attēls 4 - Tīmekļa vietņu skaits atbilstoši teksta burtu izmēram 

 

Lai gan mēs konstatējām biežu Sans Serif fontu izmantošanu, piedāvātie 

izmēri ir neviendabīgi. Mazākais izmērs, kuru mēs identificējām, bija 10,5 

pikseļi (px) un lielākais - 28px. No 45 analizētajām tīmekļa vietnēm trijās ir 

mainīga teksta izmēri, un tikai divas ļauj lietotājam pielāgot fonta lielumu. Šie 

divi gadījumi piedāvā izmērus, sākot no 14px, un tie ir vienīgie, kuru teksta fontu 

izmērs pārsniedz 25px. 

Sešpadsmit pikseļi parādās kā standarta izmērs darbvirsmas pārlūkiem, 

kas ir tuvu minimālajam ieteicamajam teksta izmēram, 12 punktiem (Fonseca, 

I., Costa, L. un Amado, P., 2014). Lietojamības vadlīnijas arī norāda uz 16px 

kā minimālo izmēru teksta lapām, kā arī piedāvā 18px kā ērtu izmēru vidusmēra 

lietotājam (Kennedy, E., 2018). 

Neskatoties uz to, ka mēs atzīstam, ka katra fonta īpašības var noteikt 

variācijas atbilstošajam izmēram, mēs pārbaudījām e-mācību vietnes pēc šīm 

vadlīnijām un konstatējām, konstatēja, ka apmēram vienai trešdaļai apskatīto 
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e-apmācības vietņu teksta fonti ir mazāki par 15 pikseļiem un apmēram divās 

trešdaļās ir mazāki par 18 pikseļiem. 

Kas attiecas uz navigāciju, pašreizējās, uz lietotāju vērstās dizaina 

vadlīnijas (User Centered Design) palielina izpratni par grūtībam, kas rodas 

sarežģītās navigācijas sistēmās un hierarhijās, kas var novest pie tā, ka lietotājs 

var apjukt mājaslapā (Lin, S., 2017). Tīmekļu dizaina vadlīnijas vecākiem 

pieaugušajiem ir vēl stingrākas attiecībā uz šo aspektu, norādot uz skaidras un 

vienkāršas navigācijas sistēmas ar minimālu savienojumu skaitu 

nepieciešamību, lai netiktu pārslogota īstermiņa atmiņa (Fonseca, I., Costa, L. 

un Amado, P., 2014). 

Šīs vadlīnijas ietver arī norādījumus par izvairīšanos no izvēlnēm, kas 

uzliek par pienākumu pārvietot peli un tādēļ izmantot smalkās motorikas 

iemaņas. To piemēri ir nolaižama (drop-down) izvēlne, pārklāšanas (rollover) 

izvēlne (Fonseca et al., 2014) vai novelkama (pull-down) izvēlne (Kurniawan, 

S. un Panayiotis, Z., 2005). Koncentrējoties uz apmācību vecākiem 

pieaugušajiem, šie jēdzieni lika mums analizēt navigācijas hierarhiju un katras 

tīmekļa vietnes līmeņus. 

Ņemot vērā dažādus navigācijas veidus (Kalbach, J., 2007) mēs 

izskatījām šādus tīmekļa vietņu navigācijas līmeņus: 

1) 1. līmenis: tīmekļa vietnes mājas lapa vai galamērķa lapa; 

2) 2. līmenis: tīmekļa vietne, kurā notiek galvenā navigācija (kopīga 

navigācijas sistēmas pārvaldība); 

3) 3. līmenis: tīmekļa vietne ar galveno navigāciju, kas ietver saistītas citu 

vietņu navigācijas; 

4) 4. vai augstāks līmenis: globālā navigācija ar vairāk nekā 1 vietējās 

vietnes navigācijas līmeni. 

 
Tabula I - Tīmekļa vietņu skaits atbilstoši navigācijas līmeņiem 
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Mūsu paraugā mēs atklājām 6 tīmekļa vietnes ar vairāk nekā vienu 

navigācijas joslu vai sistēmu, kas parasti parāda sekundāru navigāciju vai 

izvēlni, kas savienota ar lielāku struktūru (piemēram, primārā navigācija ir 

veltīta vietnes mērķim, bet sekundārā saite uz vietni - plašāku struktūru, 

piemēram, kompāniju vai uzņēmumu). 

Attiecībā uz navigācijas līmeņiem mēs atklājām divus gadījumus bez 

skaidras navigācijas joslas vai sistēmas, norādot tikai mājaslapas saites kā 

navigācijas iespējas; tie tika marķēti ar 1. līmeni. 

Mēs secinājām, ka lielākā daļa tīmekļa vietņu seko strukturālai 

navigācijai (Kalbach, J., 2007), un tajās ir viena galvenā/globālā navigācija, kas 

atbilst galvenās un pamata izvēlnes standartam ar tiešām saitēm. Tomēr mēs 

pārbaudījām, atklāja, ka 19 no 53 apskatītajām vietnēm ir navigācijas sistēmas 

ar 3 vai vairāk līmeņiem, parasti tām ir nolaižamas izvēlnes un līdz ar to 

sarežģītāka hierarhija un lietojamības mijiedarbība. 
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Secinājumi 
 

Šī analīze aptvēra tīmekļa vietnes no visām partnervalstīm Eiropas un 

starptautiskā līmenī un ļāva mums noteikt nepieciešamās funkcijas, kuras 

iekļaut projektā ICTskills4All. 

Viens no pētījuma galvenajiem mērķiem bija noteikt tiešsaistes kursu 

efektivitāti un ietekmi, tomēr tas izrādījās sarežģīts uzdevums, jo tīmekļa 

vietnēs nebija pieejami dati. Ļoti maza projektu/pakalpojumu daļa sniedz datus 

par to izmantošanu. Tas padara grūti identificējamu to, kas ir bijis veiksmīgs un 

neveiksmīgs. Atgriezenisko saiti sniedz individuāli izglītojamie, un rezultāti, 

visticamāk, tiek savākti un apkopoti projektu finansētājiem, bet pētniekiem tie 

nav viegli pieejami. Daži pakalpojumu sniedzēji var lūkoties uz ICTskills4All kā 

konkurentu. Savukārt, projektu finansētāji varētu sniegt informāciju par 

efektivitātes datiem, jo viņiem ir lielāka interese par sava darba ietekmes 

demonstrēšanu. 

Tiešsaistes mācības salīdzinājumā ar individuālo apmācību, ir mazāk 

nozīmīgas vecāka gadagājuma pieaugušajiem. Kā norādīts dokumentā 

Intelektuālais rezultāts 2, sociālā mijiedarbība ar citiem izglītojamajiem un 

kontakts ar pasniedzējiem ieņem svarīgu lomu, lai motivētu un vadītu vecākus 

pieaugušos mācīšanās procesā. Klātienes nodarbības ir iespēja saņemt 

palīdzību un atbalstu reālajā laikā, ja lietotājam rodas problēma - tie ir divi 

galvenie autonomas tiešsaistes apmācības trūkumi. Tiešsaistes kursi 

senioriem bieži vien daļēji tiek finansēti un izmantoti kā līdzeklis, lai motivētu 

vecāka gadagājuma cilvēkus pāriet uz digitālajiem kanāliem, lai izmantotu 

valdības un citus pakalpojumus. Tas samazina valdības pakalpojumu 

sniegšanas izmaksas, bet tajā pašā laikā tas var būt trūkums skatoties no 

gados vecāko cilvēku viedokļa, jo viņi novērtē mijiedarbību ar darbiniekiem, 

veicot darījumus ar valdību. 

Grafiskais dizains un lietojamība ir galvenie jautājumi, lai veiksmīgi 

pasniegtu saturu un realizētu apmācību. Tās ir jomas, kuras bieži vien nosaka 

tiešsaistes resursu panākumus, noturību un ilgtspēju. Attiecībā uz analīzi 

dizaina jomā šis pārskats kļūst par detalizētāku uz lietotāju vērstu dizaina 

novērtējumu vecākiem pieaugušajiem, koncentrējoties uz turpmāk uzskaitītiem 
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aspektiem. Tomēr mēs saprotam, ka tīmeklī ir vairākas vietnes, kas ir 

paredzētas gados vecākiem pieaugušajiem un kurām nav skaidras 

konstrukcijas atbilstoši konkrētām vadlīnijām paredzētajai auditorijai. 

Teksts dominē kā līdzeklis informācijas un zināšanu nodošanai 

atvērtās/brīvās piekļuves tīmekļa vietnēs, un mēs secinājām, ka daudzi no 

apzinātajiem kursiem nav pilnībā pielāgoti vecākiem pieaugušajiem, un tiem 

būtu jābūt ar lielākiem burtu izmēriem un optimizētu izkārtojumu ar skaidrāku 

informācijas hierarhiju. Turklāt prasība izveidot lietotāja kontu noteiktās tīmekļa 

vietnēs ierobežo tiešsaistes resursu izmantošanu, jo tas apgrūtina mijiedarbību 

tīmekļa vietnē vai rada finansiālu barjeru, ja tā ir maksas dalība. Mēs secinājām, 

ka tiešsaistes apmācības un, līdz ar to, to lietojamība būtu intuitīvāka, ja kursos 

tiktu izmantotas tiešas virzienu norādes, kas jāievēro, un vienkāršas 

navigācijas sistēmas. Pētījuma novērojumos mēs konstatējām, ka abas šīs 

funkcijas nav vienlīdzīgi ņemtas vērā. Šis īsais pārskats liek domāt, ka vecāka 

gadagājuma pieaugušo tīmekļa vietņu izstrādē ir jāievieš atbilstošas grafiskās 

un lietojamības (UX/UI dizains) vadlīnijas.  

Izstrādājot ICTskills4All platformu, būtu jāapņemas plānot satura 

izstrādi, koncentrējoties uz dizainu un informāciju, ņemot vērā jaunos 

pieejamos pakalpojumus, piedāvājot tematus, kas ir saskaņoti ar mūsdienu 

tehnoloģisko kontekstu - piemēram, tikai nedaudzi tiešsaistes apmācību resursi 

piedāvā apmācību iOS. Šajos secinājumos uzsvērts to projektu nozīmīgums, 

kas veicina tiešsaistes resursu izplatīšanas un piemērošanas politiku vecāka 

gadagājuma auditorijai, ņemot vērā grafisko, tīmekļa un uz lietotāju vērsto 

dizainu kā galvenos pieejamības un digitālās iekļaušanas aspektus. 
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