SIA “Tālmācības autoskola”

e-apmācības portāla www.macam.lv

Lietošanas instrukcija

Rīgā 2021

Saturs

Platformas izmantošanas īpašie nosacījumi .......................................................... 3
Pirmā pieslēģšanās ................................................................................................ 4
Apmācības uzsākšana ............................................................................................ 6
Mācību video un klātbūtnes testi........................................................................... 7
Pārbaudes testi ....................................................................................................... 8

2

Platformas izmantošanas īpašie nosacījumi
Pirms uzsākt darbu ar www.macam.lv (turpmāk – platforma), Jūsu
pienākums ir, iepazīties ar sekojošiem lietošanas noteikumiem.
Jebkura platformas satura kopēšana, izmantošana, pavairošana vai cita
darbība bez SIA “Tālmācības autoskola” rakstiskās piekrišanas ir aizliegta un tiks
uzskatīta par pretlikumīgu, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un citiem
saistošiem normatīvajiem aktiem.
Katra platformas lietotāja (gan apmācāmo, gan sadarbības partneru)
pienākums ir iepazīties ar platformas lietošanas instrukciju. Gadījumā, ja
lietotājam rodas problēmas ar instrukcijā atrunātajiem jautājumiem vai lietotāja
rīcība rada bažas par apmācības procesa godīguma principa ievērošanu SIA
“Tālmācības autoskola” patur tiesības anulēt pielaidi lietotājam bez iepriekšēja
brīdinājuma un neveicot kompensācijas izmaksu.
Lietotājam ir viens kalendārais gads, lai apgūtu teorētisko apmācibu
autoskolā. Gadījumā, ja lietotājs viena kalendārā gada laikā nav apguvis
teorētisko apmācību autoskolā, lietotāja pielaide tiek anulēta un lietotājam
jāveic atkārtota reģistrācija, tajā skaitā apmācības apmaksu.
Lai nepieļautu platformas ļaunpratīgu izmantošanu platformā ir sekojoši
ierobežojumi – lietotājs nevar apgūt vairāk par vienu nodarbību/moduli 24 stundu
laikā. Vienas nedēļas laikā nevar apgūt vairāk par 3 nodarbībām/moduļiem. Pieeja
nākamajiem mācību materiāliem tiek nodrošināta pēc augstākminēto
ierobežojumu beigām.
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Pirmā pieslēģšanās
Apsveicam, Jūs esat izvēlējies modernāko e-apmācības platformu “B”
kategorijas teorijas pamatkursa apguvei www.macam.lv!
Lai sāktu lietot platformu pārliecinieties, ka Jūsu pārlūkprogrammai ir
instalēti pēdējie atjauninājumi, platforma darbosies visos populārākajos interneta
pārlūkos (Edge, Google Chrome, Mozilla, Opera, Safari), bet tomēr, iesakām
izmantot Google Chrome.
Savā e-pastā, pēc apmācības apguves apmaksas Jūs saņemsiet lietotājvārdu
un paroli. 5 darba dienu laikā Jums ir jāpieslēdzas sistēmai, savādāk Jūsu lietotājs
tiks bloķēts! Lai pieslēgtos sistēmai, Jums ir jānoklikšķina uz saites, kas tiks
atsūtīta e-pastā (skat. BildeNr.1).
Bilde Nr.1

Jūs tiksiet novirzīts uz reģistrācijas logu, kur Jums ir jāievada e-pastā
atsūtīto lietotājvārdu un paroli un jānospiež poga “Pieslēgties” (skat. Bilde. Nr.2).
Bilde Nr.2
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Pēc veiksmīgas pieslēgšanās Jūs tiksiet novirzīts uz paroles nomaiņas lapu.
Jums ir jānomaina piešķirtā parole ar Jūsu izdomātu paroli. Parolei jāsatur vismaz
9 simbols(i), vismaz 1 cipars(i), vismaz 1 mazais(ie) burts(i), vismaz 1 lielais(ie)
burts(i), vismaz 1 nealfabēta simbols(i), piemēram, *, -, vai # (skat. Bilde Nr.3).
Pēc paroles nomaiņas nospiediet pogu “Saglabāt izmaiņas”.
Bilde Nr.3

Pēc paroles nomaiņas Jums ir jānospiež poga “Turpināt” (skat. Bilde Nr.4).
Bilde Nr.4

Pēdējā darbība pirms apmācības uzsākšanas ir reģistrācija e-apmācības
kursā, Jums ir jānospiež poga “Reģistrēties” (skat. Bilde Nr.5).
Bilde Nr.5

5

Apmācības uzsākšana
Apsveicam, Jūs esat veiksmīgi reģistrējies apmācībām www.macam.lv, lai
uzsāktu apmācību procesu uzspiediet uz tekstu “Sākums” loga kreisā augšējā
stūra izvēlnē. Jūs tiksiet pārvirzīts uz platformas sākuma ekrānu, kur Jums ekrāna
kreisajā stūrī jānospiež poga “Ienākt” (skat. Bilde Nr.6).
Bilde Nr.6

Pēc pogas “Ienākt” Jūs tiksiet novirzīts uz Jūsu apmācības kursa pamatlapu,
kurā varat uzsākt apmācību, izvēloties Jums pieejamo mācību materiālu (skat.
Bilde Nr.7)
Bilde Nr.7

Apmācības materiāli Jums atvērsies pakāpeniski, kad būsiet apguvis pirmo
mācību materiālu atvērsies nākamais. Pārslēgšanās uz nākamo apmācību
materiālu notiek automātiski.
SVARĪGI! Pirmajā mācību materiāla apskates reizē notiks mācību
materiāla ielāde, šis process var aizņemt 1 – 3 minūtes, atkarībā no Jūsu
datora un interneta pieslēguma veiktspējas. Pārslēgšanās starp mācību
materiāliem notiek automātiski, arī šis process ir atkarīgs no Jūsu datora un
interneta pieslēguma veiktspējas, tāpēc var aizņemt 1 – 3 minūtes.
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Mācību video un klātbūtnes testi
Apmācību materiāli platformā ir iedalāmi trijās kategorijās:
1. mācību video;
2. klātbūtnes testi;
3. pārbaudes testi.
Izvēloties kādu no Jums pieejamajiem apmācību materiāliem Jūs tiksiet
novirzīts uz mācību video, kurā pasniedzējs Jums izskaidros un piemēros
paskaidros apmācāmo materiālu. Katrs mācību video satur vienu vai vairākus
klātbūtnes testus. (skat. Bilde Nr.8). Klātbūtnes testi ir ļoti primitīvi, tie pārbauda
jūsu koncentrāciju mācību vielas apguvē.
SVARĪGI! Veicot mācību video apskati uz klātbūtnes testa jautājumu
jāatbild 15 sekunžu laikā, savādāk noskatītais mācību materiāls Jums netiks
ieskaitīts un mācību video būs jāskatās no jauna, lai iegūtu piekļuvi
nākamajam mācību materiālam.
Bilde Nr.8

Lai veiktu klātbūtnes testu Jums ir jāizvēlās pareizā atbilde, un jānospiež
“Check” poga. Ja klātbūtnes testā esat atbildējuši pareizi, tad Jūs varēsiet turpināt
mācību materiāla apguvi un pēc mācību video noskatīšanās Jums automātiski
atvērsies nākamais mācību video.
Pēc visu mācību video noskatīšanās nodarbībā, lai piekļūtu nākamajai
nodarbībai, Jums būs jāveic pārbaudes tests, kurš iekļaus sevī nodarbības laikā
apgūto teoriju.
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Pārbaudes testi
Pārbaudes testi ir viena no platformas būtiskākajām sastāvdaļām,
pārbaudes testā tiek iekļauti vairāki jautājumi no mācību video materiāla. Katrs
pārbaudes tests ir unikāls, jo jautājumu daudzums platformā ir vairākas reizes
lielāks nekā pārbaudāmo jautājumu skaits, kas dod iespēju veidot ļoti daudzas
jautājumu variācijas vienas tēmas ietvaros.
Pārbaudes tests sastāv no 10 jautājumiem. Katrā no jautājumiem ir tikai
viena pareizā atbilde. Lai testu nokārtotu, nepieciešamas 9 pareizas atbildes. Testu
ir atļauts kārtot 3 reizes. Ja trīs mēģinājumu laikā nav savākti 9 punkti (1 punkts
par katru pareiazo atbildi), tad nodarbība netiek ieskaitīta un tā ir jāapgūst no
jauna.
Lai uzsāktu pildīt testu jānospiež poga ekrāna centrā “Tūlīt mēģināt izpildīt
testu” (skat. Bilde Nr.9).
Bilde Nr.9

Kārtojot testu lietotājam ir jāizvēlas viena atbilde no vairākiem piedāvātiem
variantiem, pēc atbildes izvēles jānospiež poga “Nākamā lapa” (skat. Bilde
Nr.10).
Bilde Nr.10
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Lai testa laikā pārslēgtos starp vairākiem jautājumiem ekrāna labajā pusē ir
izvietots navigācijas panelis, ar kura palīdzību var atgriezties pie jau atbildētā
jautājuma (skat. Bilde Nr.11).
Bilde Nr.11

Pēc atbilžu veikšanas uz visiem jautajumiem, pēdējā, 10 jautājumā, ekrāna
labajā apakšējā stūrī parādīsies poga “Pabeigt mēģinājumu”, kas iesniegs testu
vērtēšanai (skat. Bilde Nr.12).
Bilde Nr.12

Pirms iesniegt testu vērtēšanai iesakam veikt atbilžu manuālo pārbaudi,
izmantojot navigācijas paneli (skat. Bilde Nr.11).
Pirms vērtējuma izlikšanas platforma veic atbilžu aizpildīšanas pārbaudi,
pēc pogas “Pabeigt mēģinājumu” lietotājs tiek novirzīts uz mēģinājuma
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kopsavilkumu, kur platforma parāda, vai visas atbildes ir tikušas aizpildītas un
saglabātas. (skat. Bilde Nr.13).
Bilde Nr.13

Lietotājam iegūstot pārliecību par to, ka visas atbildes ir tikušas aizpildītas
un saglabātas ir jānospiež poga “Iesniegt visu un pabeigt”, platforma brīdinās
lietotāju par to, ka atbildes vairs nevarēs mainīt, lai turpinātu atkārtoti jānospiež
poga “Iesniegt visu un pabeigt”.
Pēc augstākminētajām darbībam lietotājs tiek novirzīts uz testa
priekšskatījuma lapu, kur tiek atspoguļots pareizo un nepareizo atbilžu skaits,
jautājumi uz kuriem ir tikušas dotas pareizās un jautājumi uz kuriem ir tikušas
dotas nepareizās atbildes. Lai ērtāk pārslēgtos starp jautājumiem iesakām
izmantot navigācijas paneli (skat. Bilde Nr.11), kur pareizās atbildes tiks
iekrāsotas ar zaļu, nepareizās ar sarkanu. Pēc testa atbilžu pārskata, lai turpinātu
darbu ar platformu lietotājam jānospiež uz teksta “Pabeigt pārskatīšanu” lapas
apakšējā labajā stūrī (pēc pēdējās jautājuma atbildes) (skat. Bilde Nr.14).
Bilde Nr.14

Ja tests ir veiksmīgi nokārtots, tad lietotājs tiks novirzīts uz nākamās
nodarbības pirmo mācību video, gadījumā, ja tests nav nokārtots, tad lietotājs tiek
novirzīts uz pārbaudes testa pirmo lapu. Lai mēģinātu atkārtoti kārtot testu,
jānospiež poga “Mēģināt vēlreiz izpildīt testu”.
Pēc visu nodarbību pabeigšanas un testu veiksmīgas aizpildīšanas lietotājs
tiks apsveikts ar tekstu “Apsveicam Jūs esat pabeidzis visus astoņus moduļus”,
tālākās darbības notiek sasakaņā ar apstiprināto nodarbību grafiku.
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