
Klases audzinātāja 
loma attālinātas 
mācīšanās procesā

Aktualitātes 
attālināta mācību 
procesa 
nodrošināšanā 
valodu, dabaszinātņu, 
tehnoloģiju, veselības 
un fiziskās aktivitātes 
mācību jomās



Audzinātāja loma 
attālinātas mācīšanās 

procesā



•Katru rītu iepazīties ar audzināmās klases 
dienasgrāmatas ierakstiem, būt lietas kursā par 
dienā veicamo.

• Izveidot kopīgu WhatApp grupu skolotājiem, kas 
māca audzināmajā klasē.

•Pēc mācību priekšmeta skolotāja vai skolēnu 
lūguma pievienot skolotāju klases WhatsApp
grupai mācību stundas laikā.



Ar vecākiem

• Informēt par darba kārtību mācību procesā e-klasē, 
WhatApp grupā.

• Informēt par darba rezultātiem nedēļas nogalē.

•Veidot aptauju par mācīšanās procesu, skolēnu 
emocionālo labsajūtu.



Ar klases skolēniem

• Vienoties par saziņas biežumu (laiku), formu, skolēniem ierastu 
vietni. (Zoom, Discord)

• Neatkarīgi no skolēnu vecuma pārrunāt dienas režīmu, kā 
izdodas plānoto paveikt.

• Katru rītu sasveicināties ar skolēniem klases WhatsApp grupā, 
saņemt kādu ziņu, lai pārliecinātos, ka visi ir pamodušies un 
gatavi darbam.

• Veidot aptauju par mācīšanās procesu, emocionālo labsajūtu.

• Būt klāt esoša, gatava atbildēt uz jautājumiem, palīdzēt atrast 
vai komunicēt ar skolotājiem.



Aptaujas rezultāti









Vecāku aptauja



Vecāku aptauja



Klases stundas (Zoom, Discord)





Attālinātās mācīšanās ieguvumi

•Varu plānot pati savu laiku.

•Pats meklē nepieciešamo informāciju, tādēļ vieglāk 
iegaumēt.

• Ir iespēja mācīties savā tempā.

• Iemācos rīkoties ar tehnoloģijām un spēju pieradināt sevi 
režīmam, plānot savu laiku.

•Varu veikt darbu savā tempā un secībā. Mācos visu veikt 
patstāvīgi bez salīdzināšanas.



Skolēnu ieteikumi turpmākā mācību procesa 
organizēšanai

• Sūtīt darāmos darbus mums skolēniem, nevis vecākiem.

• Iepriekšējā dienā atsūtīt uzdevumus nākamajai dienai, lai ir 
vieglāk izvērtēt darba apjomu.

• Stundu darba apjomu samazināt līdz tam, ko darījām stundās.

• Nelikt īsus laika ierobežojumus, jo rada ekstra stresu paspēt 
visu laikā.

• Piedāvāt vairākus palīdzības veidus uzdevumu risināšanā 
nesaprašanas gadījumā.



Kādu palīdzību, atbalstu sagaidu no 
skolotājiem?

Skolotājiem:

• Labus komentārus par paveikto darbu.

• Būtu jauki saņemt komentāru par iesūtīto darbu.

• Mazliet motivāciju, pretimnākšanu, jo ir tiešām daudz 
paveicamā.

• Atbildi, vai darbu esmu paveicis pareizi.

• Apjautājas, kā mums veicas ar darbiem un palīdz, ja nav kas 
saprotams.



Atgriezeniskās saites 
sniegšanas un 

saņemšanas iespējas 
valodu stundās

Agita Ozoliņa, valodu 
mācību jomas 
vadītājas



Kā plānot darbu?

Plāno darbu temata ietvaros, nosūti skolēniem.



Stundā 
plānotais 
darbs











Saziņa, AS e-klasē 





Saziņa ar vecākiem



DABASZINĀTŅU MĀCĪBU 
JOMA

Kārlis Daģis, dabaszinātņu jomas vadītājs



Ieteikumi dabaszinātņu skolotājiem
• Izmantot gatavos resursus

● mācībuvideo.lv;

● soma.lv;

● Youtube.com;

● Speciālās mājas lapas(fizmix.lv; uzdevumi.lv);

● Veidot vienkāršus praktiskos darbus mājas apstākļos;

● Phet colorado;





Phet colorado





Google drive – vieta jautājumiem





E-klase – ARĪ skolotāju rīks



TEHNOLOĢIJU MĀCĪBU 
JOMA

Sanita Titova, tehnoloģiju mācību jomas vadītāja



VESELĪBAS UN FIZISKĀS 

AKTIVITĀTES MĀCĪBU JOMA

31.03.2020. Tiešsaistes seminārs

Maija Actiņa



IZGLĪTĪBA SĀKAS AR SVAIGU 

GAISU UN ZEMU STRESA 
LĪMENI VISMAZ MĀJĀS

Michael Schanahan



VESELĪBAS JAUTĀJUMI  SPORTĀ

Zināšanas un izpratne sportā (pamatskolā): 

 personīgās higiēnas noteikumi un norūdīšanās fiziskajās 

aktivitātēs;

uzvedības, drošības, sporta veidu un rotaļu svarīgākie 

noteikumi;

pašsajūtas kontrole, pirmā palīdzība saslimšanas simptomu un 

traumu gadījumos;

pareizas stājas un fizisko aktivitāšu pozitīvā ietekme

uz cilvēka organismu.



VESELĪBAS JAUTĀJUMI  SPORTĀ

Zināšanas un izpratne sportā (vidusskolā): 

fiziskā slodze un veselība;

sievietes un vīrieša fiziskā slodze;

dopinga kaitīgums;

ergonomikas noteikumi;

pašregulācijas (paškontroles) metodes;

drošības, uzvedības un higiēnas noteikumi 

sporta nodarbībās.
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”CETURTAIS 
LIEKS”

Aplūko attēlu, 

atrod lieko attēlu

un nosvītrot to.



SPORTS + ANGĻU 

VALODA

Burtu režģī jāiekrāso 

zīmējumos parādītie 

sporta veidi!



MATERIĀLI
https://www.youtube.com/

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/metmat.s

html

https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/fiziskas-

aktivitates

http://olimpiade.lv/lv/sakums

Aplikācijas telefonos


