
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Attālinātā mācību procesa organizēšana Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā sākot no 23.marta! 

Visām klasēm ir izveidots digitāls darba plāns 

(nosūtīts e-klasē), kur jūs pie savas klases varat atrast 

informāciju par to, kas jums nedēļas laikā būs jāizdara. 

Skolotāji tur ir ierakstījuši gan apgūstamās mācību 

tēmas, gan interneta vietnes, kur jūs iegūsiet 

nepieciešamo teorētisko materiālu, kur varēsiet 

vingrināties veikt mācību uzdevumus u.c.. Līdzīgs plāns 

tiks veidots arī uz visām nākamajām mācību nedēļām. 

Mācību darba plāns būs atrodams arī 

vv1g.lv/skolēniem/stundu izmaiņas 

 

Tas, kā jūs plānojat savu mācību darbu, lielā 

mērā būs jūsu individuālā atbildība. No skolas puses 

iesakām to darīt pēc tāda paša stundu saraksta, kādu to 

redzi e-klases dienasgrāmatā. Piemēram, ja pirmdienā 

1. stunda jums ir matemātika, varat veltīt tai 40 minūtes 

darba un pildīt skolotāja uzdotos uzdevumus; ja pēc tam 

2. stunda ir vēsture, tad atkal – 40 minūtes darbam ar 

šo mācību priekšmetu. 

Digitālajā darba plānā skolotāji būs ievietojuši 

tādu mācību satura apjomu, ar kuru jūs varētu tikt galā 

nedēļas laikā paredzēto stundu ietvaros. Piemēram, ja 

jūsu klasei nedēļā ir 5 matemātikas stundas, darba 

plānā norādītais satura apjoms būs tāds, ko jūs pavisam 

droši varēsiet paveikt šādā pat laikā. 

Uzsākot mācību darbu attālinātā režīmā, 

skolotāji jums E-klasē nosūtīs precīzākas instrukcijas, 

kas un kā nedēļas laikā jums ir jāizdara katrā mācību 

priekšmetā. Atsevišķos gadījumos digitālajā darba 

plānā jau šobrīd ir pieejama ļoti detalizēta informācija, 

kas un kā jums ir darāms nedēļas laikā,  vadoties pēc 

tām norādēm varat uzsākt mācīties, negaidot citus 

norādījumus no skolotājiem e-klasē. 

Skolotāji E-klasē jums izskaidros, kādi izpildītie 

uzdevumi un kādā formātā jums ir jāiesniedz/jāiesūta 

atpakaļ, lai skolotāji varētu sekot līdzi, kā jums veicas 

mācību procesā un varētu sniegt nepieciešamo 

palīdzību. 

Var gadīties, ka skolotājs jūs lūgs būt pie datora 

vai digitālās ierīces kādā konkrētā laikā, lai veiktu 

kādus mācību uzdevumus tiešsaistē. Taču tas 

nenozīmē, ka tā tas būs visu laiku. Attālinātā mācīšanās 

nenozīmē, ka jums visu laiku uzdevumi būs jāveic tikai 

elektroniskā formātā. 

Darbu vērtēšanas prasības skolā paliek spēkā, 

un skolotāji par jūsu paveiktajiem darbiem liks 

vērtējumus ieskaitīts/neieskaitīts vai atzīmes no 1 līdz 

10. Par neiesniegtiem darbiem slinkuma vai 

negribēšanas, nevis attaisnojošu iemeslu dēļ, tāpat kā 

līdz šim E-klasē parādīsies vērtējums NV (nav 

vērtējuma). Tāpēc lūdzam atbildīgi sekot līdzi skolotāju 

norādēm par to, kādos termiņos kas ir paveicams. 

Atcerieties, ka gadījumā, ja jums tomēr nav 

skaidrs, kas un kā ir jādara konkrēta mācību priekšmeta 

ietvaros, jums ir tiesības uzreiz sazināties ar skolotāju, 

rakstot viņam E-klasē. Tiksiet skaidrībā un varēsiet 

turpināt mācību darbu! 

 

Skolas mājas lapā vv1g.lv/skolēniem/stundu 

izmaiņas atradīsi  skolotāju tiešsaistes konsultāciju 

sarakstu. Tajā būs norādīts konkrēts laiks, kurā 

attiecīgā mācību priekšmeta skolotājs pavisam noteikti 

būs pieejams tiešsaistē (E-klasē, WhatsApp, Facebook 

vai kādā citā platformā), lai jūs ar viņu varētu sazināties 

par konkrētiem mācību satura jautājumiem, uzdot tos, 

saņemt atbildes un iegūt atgriezenisko saiti par 

paveikto. Tas gan nenozīmē, ka skolotājs nebūs 

pieejams arī citā laikā. Sazinoties citā laikā, Tev 

jāsaprot, ka uz atbildi nāksies pagaidīt, jo iespējams 

skolotājs tajā laikā ir tiešsaistes konsultācijā ar citu klasi 

vai aizņemts veidojot digitālos mācību materiālus 

nākamajām nedēļām vai piedalās skolas kopējā darba 

plānošanā attālinātā režīmā. 

Arī par to, kā vislabāk sazināties ar 

skolotājiem neskaidrību jautājumos par apgūstamo 

mācību saturu, skolotāji norādīs E-klasē. Saziņai 

pamatā tiks izmantota E-klase, taču ir arī citi ērti 

digitālie rīki, ar kuru palīdzību ziņu apmaiņu var 

organizēt efektīvāk. 

Gadījumā, ja tehnisku vai veselības problēmu dēļ 

jūs kādā dienā nevarat piedalīties attālinātā mācību 

procesā, lūdzu, informējiet par to savas klases 

audzinātāju, jo līdzīgi kā līdz šim mums ir jābūt drošiem, 

ka ar jums viss ir kārtībā un nepieciešamības gadījumā 

jānodrošina atbalsts un palīdzība. 

Darba plāns, mājas lapa 

e-klasē 

Tava atbildība 
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