
Profolio vides lietošanas 
pamācība



Sākumlapa

Lapas galvenā 
izvēlne.

Informācija par tevi.

Mērķu saraksts 
sakārtots augošā 

secībā pēc atlikušo 
dienu skaita.

Lai pievienotu mērķi 
spied «Pievienot 

mērķi».

Bloga raksti par karjeras 
izglītību. Spied virsū, lai 

atvērtu.



Testu izvēlne

Spied virsū testam, 
atvērsies informācija 

un tests.



Tests

Lapas augšējā daļā testa 
nosaukums un apraksts.

Piemērā redzams hobiju tests.

Lai sāktu pildīt testu atbildi 
uz pirmo jautājumu!

Atceries, ka tests ir obligāti 
jāizpilda līdz galam, citādi 
rezultāts nesaglabāsies. 



Mans CV

Spied virsū «i» pogai, lai 
lasītu informāciju, kā 

rakstīt CV.

Lapā uzreiz ir redzams tevis veidotā CV 
pēdējā versija. Ja neesi pildījis, tad 

lapa pagaidām ir tukša.

Spied virsū «rediģēšanas» 
pogai, lai atvērtu CV 

rakstīšanas logu.



CV info logs

Info logs, kurā informācija 
ir sadalātia pa mazām 

nodaļām. 
Spied uz bildes, lai lasītu 

aprakstu.



CV rakstīšanas/rediģēšanas logs

CV rakstīšanas/
rediģēšanas logs. Aizpildi 
laukus us saglabā spiežot 

«Saglabāt CV»



Motivācijas vēstules 
rakstīšana un 
rediģēšana darbojas 
pēc tāda paša 
principa kā CV, tāpēc 
šajā pamācībā tas 
netiek skaidrots. 

Spied virsū «i» pogai, lai 
atvērtu informāciju par to, kā 

rakstīt motivācijas vēstuli.

Spied virsū «rediģēšanas» 
pogai, lai atvērtu motivācijas 

vēstules rakstīšanas logu.

Spied virsū «PDF» pogai, lai 
saglabātu savu motivācijas 

vēstuli pdf formātā.



Testu statistika

Izvēlies testa 
tipu

Izvēlies 
dzimumu

Izvēlies testa 
pildīšanas 
intervāla 
sākuma 
datumu Uzbrauc ar pelīti virsū katrai 

kolonai, lai redzētu tās 
nosaukumu. Spied virsū 

kolonnai, lai redzētu 
detalizētu aprakstu.

Izvēlies testa 
pildīšanas 
intervāla 

beigu datumu



Testu statistikas apraksts

Hobiju testa statistika 
stabiņu diagrammā 
atspoguļo hobiju tipus 
un skolēnu skaitu, 
kuriem interesē šie 
hobiji. 



Karjeras izvēles stāvokļa 
testa statistika parāda 
skolēnu skaitu, kuriem 
atbilst katrs karjeras 
izvēles stāvoklis: 
noformējies, izvēles 
krīze, uzspiestais, 
nenoteiktais.

Testu statistikas apraksts



Vērtību testa statistika 
parāda vērtības un skolēnu 
skaitu, kuriem ir svarīgas 
konkrētas darba vērtības.

Testu statistikas apraksts



‘’Ko mācīties pēc 
9.klases’’ testa statistika 
parāda skolēnu skaitu 
katrai priekšmetu jomai 3 
dažādos intereses 
līmeņos: zema interese, 
vidēja interese un augsta 
interese. 

Testu statistikas apraksts



Testu statistikas apraksts

Piemērotās karjeras 
testa statistika 
parāda, cik daudzus 
skolēnus raksturo 
konkrētie Hollanda 
kodi.



Karjeras prasmju testa 
statistika parāda skolēnu 
skaitu katram karjeras 
prasmju apguves līmenim:
• 0% - 20%
• 20% - 40%
• 40% - 60%
• 60% - 80%
• 80% - 100%

Testu statistikas apraksts



Mērķu saraksts sakārtots 
augošā secībā pēc atlikušo 

dienu skaita.

Mani mērķi
Lai pievienotu mērķi spied 

«Pievienot mērķi»



Testa rezultātu arhīvs

Spied «Apskatīt rezultātu», lai 
apskatītu iepriekš pildīto testu 

rezultātus.

Šeit tu redzi testa nosaukumu un 
datumu, kurā tu izpildīji konkrēto 

testu.



Karjeras portfolio raksta pievienošana

Ieraksti sava panākuma vai 
notikuma nosaukumu.

Pievieno aprakstu par šo 
notikumu.

Ielīmē attēla url.

Spied šeit, lai atvērtu portfolio 
ieraksta pievienošanas logu. 



Kā kopēt attēla url?

Šis ir attēla url. Ja vēlies 
personīgu foto, tad to vari 

augšupielādēt Google Drive un 
ielīmēt saglabātā attēla url



Skolēnu/studentu saraksts

Tavas klases 
skolēnu 
saraksts.

Ja tava PROFOLIO 
loma ir «Skolas 

administrators», 
tad tu vari 

izvēlēties klasi.

Gadījumā, ja tavā klasē 
ir reģistrējies svešs 

skolēns, tu vari mainīt 
viņa klasi.

Ja skolēns ir 
aizmirsis paroli, 

tu vari to 
atjaunot, 
nospiežot 
«Aizmirsa 

paroli». Tad 
skolēniem atnāks 
e-pasts ar jauno 

paroli.



Ja rodas papildu jautājumi vai problēmas par 
platformas darbību raksti uz: 
jautajumi@profolio.lv.
Sekojiet jaunumiem facebook lapā:
facebook.com/profolio.lv

Neaizmirsti uzrakstīt arī priekšlikumus!


