Latvija gatava E-prasmju nedēļai!

Latvija ir gatava, lai atklātu E-prasmju nedēļu 2017, kas norisināsies no 27. marta līdz
2. aprīlim. E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas European Get
Online week 2017 ietvaros. E-prasmju nedēļas aktivitātēs Latvijā iesaistījušies vairāk
nekā 100 partneri: IKT nozares uzņēmumi, ministrijas, pašvaldības, skolas, bibliotēkas
un nevalstiskās organizācijas. Kopā plānoti vairāk nekā 400 pasākumi 75 novados un
pilsētās visā Latvijā. Ja vēlaties piedalīties E-prasmju nedēļas pasākumos, bet nav īsti
skaidrs kas notiks jūsu novadā, atrodiet savu novada koordinatoru Digitālajā kartē
veicot peles klikšķi uz novada nosaukuma. Piezvaniet novada koordinatoram un
uzziniet par sev tīkamajiem pasākumiem, to norises laiku un vietu! 27., 28., 29., 30.
un 31. martā E-prasmju nedēļas aktivitātēm varēs sekot līdzi Interneta tiešraidēs.
Visas tiešraides varēs skatīties E-prasmju nedēļas mājas lapā www.eprasmes.lv sadaļā
tiešraides. Tiešsaistes testi uzņēmējiem projekta “Mazo un mikro komersantu
apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā" ietvaros Eprasmju nedēļas laikā no 27. marta līdz 2. aprīlim jebkuram interesentam ir iespēja
veikt 3 pašnovērtēšanas testus, ko parasti izpilda ES projekta “Mazo un mikro
komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā"
(proj.nr.1.2.2.3/16/I/002) dalībnieki – mazie un mikro uzņēmumi.
"Drošās sadarbības tehnoloģijas"
Novērtē savas zināšanas drošās sadarbības tehnoloģijās. Tās ir tehnoloģijas, kas palīdz
datus uzglabāt ārpus uzņēmuma serveriem, tādējādi samazinot izmaksas, kas būtu
nepieciešamas datu uzturēšanai. Pēc testa aizpildes Jums būs iespēja novērtēt iegūtos
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rezultātus un izvērtēt, kādas zināšanas un prasmes būtu nepieciešams papildināt.
Katrs dalībnieks pēc testa aizpildes saņems informāciju par rezultātu un varēs dalīties
ar šo testu savos sociālajos portālos Facebook, Twitter un Google Plus. Sākt testu
"Multimediju rīki uzņēmuma reprezentācijai"
Izmantojot tiešsaistes rīku un novērtē savas zināšanas par multimediju rīkiem un kā tie
ir izmantojami reprezentācijai. Tie ir rīki, kas palīdz sagatavot vizuālo informāciju par
Jūsu produktiem un pakalpojumiem, tādējādi piedāvājot iespēju daudz interaktīvāk
reklamēt Jūsu piedāvājumu mājaslapā un sociālajos tīklos. Katrs dalībnieks pēc testa
aizpildes saņems informāciju par rezultātu. Sākt testu
"IKT drošība un personu datu aizsardzība"
Novērtē savas zināšanas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju drošībā un personu
datu aizsardzībā. Ikdienas interneta pielietojamības daudzveidībā ļoti svarīgs aspekts ir
pārliecināties, lai informācija, ko sniedzam, tiktu maksimāli aizsargāta un novērstas
situācijas, ka to ļaunprātīgi izmanto. Tāpēc ikvienam interneta lietotājam ir svarīgi
pārzināt prasības, kas būtu jāievēro, lai Jūsu personīgā un uzņēmuma informācija ir
maksimāli aizsargāta. Sākt testu 10 labākie katrā testā saņems balvas!
Informācijas avots: eprasmes.lv/
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