Lietotne

ONBOARD
TRAINING

SAGATAVOJIES DARBAM
Nepieciešama mobilā iekārta ar Android
platformu
Pieslēdzies Wi-Fi vai ieslēdz mobilos datus
Ja nav, izveido kontu Google Gmail

Google Play Store meklē un
uzinstalē lietotni
ONBOARD TRAINING

Atver instalēto lietotni un pieraksties ar savu
Google kontu.
Ja Tev ir vairāki, izvēlies vienu, kuru izmantosi
jūras prakses laikā.

Sign In

K VA LI FI K Ā C I J A
Izvēlies kvaliﬁkāciju, uz kuru pretendē –

KUĢA VADĪTĀJS | KUĢA MEHĀNIĶIS

PROFILS
Izvēlnes sadaļā “Proﬁls” aizpildi
prasīto informāciju.

Pievieno jaunu kontraktu un ievadi
nepieciešamo informāciju!

UZDEVUMI
Esi visu izdarījis, lai uzsāktu
uzdevumu izpildi.
Lai izdodas!

Atceries, ka ar lietotni var strādāt un
pildīt prakses uzdevumus gan tiešsaistes
(online), gan bezsaistes (oﬄine) režīmā,
gadījumos, kad uz kuģa interneta
savienojums nav pieejams.
Kad interneta savienojums ir pieejams,
veic datu sinhronizāciju!
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Prakses uzdevumu izpildīšana
lietotnē

Atceries, ka ar lietotni var strādāt un pildīt
prakses uzdevumus gan tiešsaistes (online),
gan bezsaistes (offline) režīmā, gadījumos, kad
uz kuģa interneta savienojums nav pieejams.
Kad interneta savienojums ir pieejams, veic
datu sinhronizāciju!

Ņem vērā, ka ir jāaizpilda visi uzdevumi
gan matroža/ motorista (ierindas
jūrnieka, pat ja jau ir iegūta tāda
kvalifikācija) sadaļā, gan virsnieka sadaļā.

Uzdevumi tiek pildīti jūras prakšu laikā, kas
kuģa vadītājiem ir 12 mēneši, kuģa
mehāniķiem – vismaz 6 mēneši.

Uzdevumam ir iespējams pievienot
attēlus, video un audio ierakstus, Word,
Excel, PDF formāta failus, pievienot
komentārus.
Pie uzdevuma ir iespējams uztaisīt
fotogrāﬁjas, ierakstīt video un skaņu.

Kad uzdevums ir izpildīts pilnībā,
atzīmēt to kā izpildīto.

IEVĒRO
Kontrakta beigu datums tiek ievadīts pašās
kontrakta beigās, kad darbs ar lietotni un
prakses uzdevumu izpildi ir noslēdzies.
Pēc beigu datuma ievades uzdevumu
izpildes statusu vairs NEVAR mainīt!
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Atceries, ka ar lietotni var strādāt un pildīt
prakses uzdevumus gan tiešsaistes (online),
gan bezsaistes (offline) režīmā, gadījumos, kad
uz kuģa interneta savienojums nav pieejams.
Kad interneta savienojums ir pieejams, veic
datu sinhronizāciju!

Lai eksportētu pievienotos failus un
komentārus turpmākai izmantošanai,
sadaļā «Eksportēt» atzīmē «Eksportēt kopā
ar pielikumiem». Tos varēsi redzēt savā
Google Drive mapē «Onboard Training».

Lai eksportētu izpildīto uzdevumu progresa
ziņojumu, atzīmē «Eksportēt aktīvā kontrakta
atskaiti» (tā jāsūta prakses koordinatoram
reizi divos mēnešos). Stūrēšanas apliecība
eksportēsies kopā ar progresa ziņojumu, un
to varēsi aizpildīt pēc kompetences M.1.
“Spēja stūrēt kuģi un izpildīt stūres
komandas (arī angļu valodā)” izpildes.
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Galvenais priekšnosacījums, lai kontrakta
beigās varētu eksportēt datus un izdrukāt
prakses progresa ziņojumu un stūrēšanas
apliecību (kuģa vadītājiem), IR interneta
pieslēgums. Atceries, ka gan prakses
progresa ziņojums, gan stūrēšanas
apliecība (kuģa vadītājiem) ir
jāapstiprina atbildīgajiem kuģa
virsniekiem un/vai kapteinim ar
parakstu, kā arī stūrēšanas apliecībā
jāaizpilda stūrēšanas laiks (stundās)!

Prakses pēdējā dienā ievadi
kontrakta beigu datumu.

Pēc beigu datuma ievadīšanas uzdevumu
saraksts ar pielikumiem, progresa
ziņojums (kontrakta atskaite) un
stūrēšanas apliecība (kuģa vadītājiem)
eksportēsies automātiski pēdējo reizi.

Atceries, ka jānoformē prakses atskaite
un ka tā būs jāaizstāv pie nozīmētā
pasniedzēja mācību iestādē!

Kad uzdevums ir izpildīts pilnībā,
atzīmēt to kā izpildīto.

