
PULCHRA Pilsētas izaicinājumu platforma – pamācība ekspertiem 

Šī ir pamācība platformas lietošanā projekta ekspertiem, kas vēlas reģistrēties platformā 

sadarbībai ar skolām. Ekspertiem jāaizpilda savas organizācijas profils, īsi aprakstot, kāpēc viņi 

ir ieinteresēti sadarboties ar skolām. Šajā pamācībā soli pa slim aprakstītas darbības, kas jāveic 

reģistrējoties.  

1. Apmeklējiet platform.pulchra-schools.eu 

 

2. Lapā atradīsiet informāciju par Izaicinājuma pasākumu dalībniekiem (skolām, ekspertiem, 

projekta partneriem), skolu projektiem, izglītojošajiem materiāliem, atbalsta rīkiem. 

 

3. Lai pievienotu savu profilu: 

a) klikšķiniet uz “DASHBOARD”. 

 

Jūs tiksit novirzīts uz platformas pieteikšanās lapu, kur vienkārši noklikšķiniet uz pogas 

Reģistrēties 
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b) Atvērsies lapa, kurā vēlreiz spiediet pogu “Reģistrēties”  

 

  



4. Tiks atvērta lapa "Reģistrācija". Aizpildiet nepieciešamo informāciju, kas parādīsies jūsu 

profilā. Vēlāk varēsiet mainīt vai labot savu profilu. Lūdzu, neizlaidiet nevienu lauku, jo ir ļoti 

svarīgi, lai profils būtu pilnībā aizpildīts no paša sākuma. 

 

  



Pēc reģistrācijas jums tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts ar saiti paroles iestatīšanai. Jūsu 

reģistrācija ir jāapstiprina jūsu valsts attiecīgajam partnerim, pirms varat pieteikties. Tas ir 

pilnīgi normāli, ja redzat tālāk norādīto, līdz atbildīgais partneris aktivizē jūsu kontu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Pēc aktivizēšanas jūs varēsiet ieiet platformā. Noklikšķiniet uz izvēlnes DASHBOARD un 

pieteikšanās lapā ievadiet savu pieteikšanās informāciju. 

 

  



6. Atvērsies lapa, kurā jūs varat atrast visus rīkus, kas jums ir pieejami, lai pārvaldītu savu 

profilu: 

a) Galvenajā informācijas paneļa izvēlnē ir sniegta informācija par: 

-  ielūgumiem pievienoties projektiem; 

- projektu ieteikumi, kas jūs varētu varētu interesēt; 

- pievienošanās pieprasījumi, kurus, iespējams, esat adresējis, lai pievienotos kādas 

skolas projektam; 

- nodibinātā sadarbība ar skolu projektiem; 

- to mediju statuss (attēli, video, saites utt.), ko esat augšupielādējis platformā (visus 

medijus apstiprinās vai neapstiprinās PULCHRA partneri). 

 

  



b) Izvēlne multivide ļauj pārvaldīt attēlus, videoklipus, PDF utt., ko esat augšupielādējis 

platformā vai pievienot jaunu vienumu. Jauna vienuma pievienošana ir ļoti vienkārša, 

vienkārši velciet un nometiet vienumu vai atlasiet to savā datorā. 

 

c) izvēlnē projekti varat redzēt to projektu sarakstu, kuriem esat pievienojies. Noklikšķiniet uz 

skata opcijas zem projekta nosaukuma, lai skatītu projekta lapu. 

 

  



d) Izvēlne lietotāji ļauj aizpildīt vai labot savu profilu. Jums ir iespējas pievienot/mainīt: 

- lietotājvārdu; 

- publiski redzamo vārdu (Jūsu vārds, kas parādīsies platformā); 

- e-pasta adresi (Šī e-pasta adrese būs jūsu galvenais kontaktpunkts, tāpēc izmantojiet 

derīgu 

un pārbaudiet to regulāri); 

- paroli; 

- kontaktinformāciju (pilsētu, atrašanos kartē, adresi, telefona nr., www );  

- jūsu/ jūsu organizācijas aprakstu; 

- izvēlēties atslēgvārdus, kas raksturo jūsu intereses; 

- interesējošo pilsētas izaicinājumu. 

 

 

 


