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Pieredzes stāsts

200
pieteikumu

Pārdošanas grupu vadītāji

Dažādu nodaļu vadītāji

Pārdošanas menedžeri



Iemesli, kādēļ darbinieki ir gatavi 
aiziet/mainīt savu darbu

Neredz attīstības iespējas uzņēmumā

Piedāvā savas idejas un netiek saklausīti

Nesaņem «paldies» vai novērtējumu par lieliski paveiktu darbu

Netiek nodrošinātas apmācības



Vidēji 20 dienas gadā darbiniekam 
būtu jāvelta, lai apgūtu prasmes, kuras 
būs vajadzīgas 2022. gadā
Cik daudz Jūsu darbiniekiem ir iespējas mācīties un pilnveidot savas 
zināšanās?



E-mācības kā risinājums zināšanu un 
prasmju pilnveides nepārtrauktībai



E-mācības kā risinājums zināšanu un 
prasmju pilnveides nepārtrauktībai

• Kādēļ organizācijas izvēlas e-mācību formu:
• Ieviesta jauna IT sistēma, kura visiem operatīvi jāapgūst

• Nepieciešams apgūt konkrētas prasmes klientu apkalpošanā

• Nepieciešams atbalsta un izziņu materiāls

• Jāveic darbinieku instruktāžas un testēšana par dažādām 
tēmām – VDAR, ugunsdrošību u.c.

• E-mācību veidi:
• Gatavi vai īpaši veidoti e-mācību kursi

• Tiešsaistes nodarbības ar mentora atbalstu



E-kursi kontrolētā mācību vidē















Tiešsaistes lekcijas Microsoft Teams
vidē







E-kursi – līdzeklis visdažādāko 
prasmju apguvei



Metodoloģiskie principi

• Mācību kurss sastāv no tematiskiem moduļiem jeb blokiem

• Mācību viela tiek pasniegta vairāk nekā vienu reizi un dažādos 
veidos

• Dažādi mācīšanās stili (lasot, skatoties attēlus, klausoties)

• Apmācāmā iesaiste darbībās

• Atbalstīt paša virzītu (noteiktu) mācīšanos

• Iespēja atkārtot jeb atgriezties pie iepriekšējā materiāla



Testi un vērtēšana

• Automatizēta vērtēšanas sistēma
• Nav nepieciešams pasniedzēja darbs

• Apmācāmais uzreiz var redzēt savus rezultātus

• Vērtēšanu var veikt jebkurā kursa stadijā
• Zināšanu līmeņa noteikšana pirms kursa

• Pašpārbaudes testi mācību laikā

• Zināšanu līmeņa noteikšanas tests kursa beigās



















Šī brīža tendence ir mācības 
video formātā









Par mums

• Pilna servisa IT uzņēmums ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi nozarē.

• Saviem klientiem piedāvājam:
• Datorapmācības un e-mācību risinājumus
• Datoru un programmatūras licenču pārdošanu
• IT sistēmu izstrādi
• IT konsultācijas

• Vadošais IT apmācību uzņēmums Latvijā, kurš piedāvā:
• Klātienes apmācības
• E-apmācības
• E-mācību sistēmas
• Sertifikācijas pakalpojumi

• Mēs esam:



Laiks jautājumiem vai 
aiciniet ciemos uz 
detalizētāku sarunu!
Andris Ķikāns

29191563

Andris.kikans@dzc.lv



PALDIES!
«Pasaki man un es aizmirsīšu. Iemāci man un es atcerēšos. Iesaisti 
mani un es iemācīšos.» Bendžamins Franklins


