
 

Leteicamie jautājumi par attālināto mācīšanu un mācīšanos   



 

Leteicamie jautājumi par attālināto mācīšanu un mācīšanos   

Šajā dokumentā jūs atradīsiet dažus jautājumus, kas jūsu skolas kopienai var palīdzēt izvērtēt digitālo tehnoloģiju izmantošanu attālinātās mācīšanas un 
mācīšanās kontekstā. 

Ja jūs vēlaties pievienot kādu no šiem jautājumiem anketai, jūs varat jautājumu nokopēt un ielīmēt anketas pielāgošanas sadaļā “Jūsu apgalvojumi”. 

Posteņa nosaukums SKOLAS VADĪTĀJS SKOLOTĀJS SKOLĒNI 

Efektīva virtuālās mācību vides 

izmantošana 

Ir centralizēta digitālā platforma vai tiešsaistes 

telpa, kur skolēni var sazināties ar skolotājiem 

un atrast uzdevumus, nodarbes, stundu 

sarakstu un resursus  

Izvēlieties 5 tikai tad, ja, jūsuprāt, jūsu skola labi 

organizētā un mūsdienīgā veidā izmanto virtuālo 

mācību vidi vai satura pārvaldības sistēmu, lai 

atvieglotu mijiedarbību un saziņu starp 

skolotājiem un skolēniem. Skolēni no šīs telpas 

var tikt pārvirzīti uz citām programmām un 

resursiem 

Ir centralizēta digitālā platforma vai tiešsaistes 

telpa, kur skolēni var piekļūt saviem 

uzdevumiem, nodarbēm, stundu sarakstam, 

resursiem un sazināties ar mani 

Izvēlieties 5 tikai tad, ja, jūsuprāt, jūs labi 

organizētā un mūsdienīgā veidā izmantojat 

virtuālo mācību vidi vai satura pārvaldības 

sistēmu, lai atvieglotu orientēšanos, 

mijiedarbību un saziņu starp skolotājiem un 

skolēniem. Skolēni no šīs telpas var tikt pārvirzīti 

uz citām programmām un resursiem 

Ir tiešsaistes telpa, kurā es varu atrast savus 

uzdevumus, nodarbes, stundu sarakstu un 

resursus un sazināties ar skolotājiem 

Izvēlies 5 tikai tad, ja, tavuprāt, tavā skolā ir 

labi organizēta un regulāri atjaunināta 

tiešsaistes telpa, kurā vari atrast savus 

uzdevumus, stundu sarakstu un resursus un 

sazināties ar skolotājiem 

Laika plānošana 

Mūsu skolā skolēni iemācās, kā plānot laiku, 

izmantojot digitālās tehnoloģijas   

Izvēlieties 5 tikai tad, ja, jūsuprāt, skolēniem ir 

iespējas iemācīties, kā plānot savu laiku gan 

skolā, gan mājās, izmantojot tādas digitālās 

tehnoloģijas kā kopīgi kalendāri vai plānošanas 

rīkus, lai noteiktu darba grafiku, ieturētu pauzes, 

ierobežotu pie ekrāna pavadīto laiku un 

Mūsu skolā skolēni iemācās, kā plānot laiku, 

izmantojot digitālās tehnoloģijas   

Izvēlieties 5 tikai tad, ja, jūsuprāt, skolēniem ir 

iespējas iemācīties, kā plānot savu laiku gan 

skolā, gan mājās, izmantojot tādas digitālās 

tehnoloģijas kā kopīgi kalendāri vai plānošanas 

rīkus, lai noteiktu darba grafiku, ieturētu pauzes, 

ierobežotu pie ekrāna pavadīto laiku un 

Mūsu skolā mēs mācāmies, kā plānot laiku, 

izmantojot digitālās tehnoloģijas  

Izvēlies 5 tikai tad, ja, tavuprāt, tev ir iespējas 

iemācīties, kā izmantot kopīgos kalendārus un 

uzdevumu plānošanas rīkus, lai noteiktu 

skolas uzdevumu veikšanas grafiku, ieturētu 

pauzes, ierobežotu pie ekrāna pavadīto laiku 

un nenovērstu uzmanību no veicamā darba 



nenovērstu uzmanību no veicamā darba. nenovērstu uzmanību no veicamā darba. gan skolā, gan mājās 

PATSTĀVĪGA MĀCĪŠANĀS: ar 

mācīšanos saistītas palīdzības 

lūgšana 

Mūsu skolā skolēni iemācās, kā izmantot 

digitālās tehnoloģijas, lai lūgtu palīdzību, ja viņi 

mācīšanās laikā saskaras ar grūtībām  

Izvēlieties 5 tikai tad, ja, jūsuprāt, skolēni 

iemācās, kā izmantot digitālās tehnoloģijas (e-

pastu, tērzētavu, ierakstus, komentārus), lai lūgtu 

ar mācībām saistītu palīdzību, piemēram, 

iemācās, kuru rīku kādā gadījumā vislabāk 

izmantot, kā uzdot pareizos jautājumus, kam tos 

uzdot 

Mūsu skolā skolēni iemācās, kā izmantot 

digitālās tehnoloģijas, lai lūgtu palīdzību, ja viņi 

mācīšanās laikā saskaras ar grūtībām  

Izvēlieties 5 tikai tad, ja, jūsuprāt, skolēni 

iemācās, kā izmantot digitālās tehnoloģijas (e-

pastu, tērzētavu, ierakstus, komentārus), lai 

lūgtu ar mācībām saistītu palīdzību, piemēram, 

iemācās, kuru rīku kādā gadījumā vislabāk 

izmantot, kā uzdot pareizos jautājumus, kam tos 

uzdot 

Mūsu skolā mēs mācāmies, kā izmantot 

digitālās tehnoloģijas, lai lūgtu palīdzību, ja 

mēs mācīšanās laikā saskaramies ar 

grūtībām 

Izvēlies 5 tikai tad, ja, tavuprāt, tu iemācies, 

kā izmantot skolas ieteiktās digitālās 

tehnoloģijas (e-pastu, tērzētavu, ierakstus, 

komentārus utt.), lai lūgtu palīdzību, kad 

saskaries ar grūtībām mācībās, piemēram, 

iemācies, kuru rīku kādā gadījumā vislabāk 

izmantot, kam lūgt palīdzību, kā uzdot 

pareizos jautājumus. 

PATSTĀVĪGA MĀCĪŠANĀS: ar 

tehnoloģijām saistītas 

palīdzības lūgšana 

Mūsu skolā skolēni iemācās, kā izmantot 

digitālās tehnoloģijas, lai lūgtu palīdzību, ja viņi 

saskaras ar grūtībām tās 

programmatūras/lietotņu izmantošanā, kuras 

lieto viņu skolotāji  

Izvēlieties 5 tikai tad, ja, jūsuprāt, skolēni 

iemācās, kā izmantot digitālās tehnoloģijas (e-

pastu, tērzētavu, ierakstus, komentārus), lai lūgtu 

palīdzību gadījumos, kad viņi izmanto 

programmatūru vai lietotnes mācību nolūkiem. 

Apgūstamie jautājumi varētu būt šādi: kā 

aprakstīt problēmu, kuru informācijas nesēju vai 

kanālu izmantot, kā norādīt problēmas 

nopietnību vai steidzamību.   

Mūsu skolā skolēni iemācās, kā izmantot 

digitālās tehnoloģijas, lai lūgtu palīdzību, ja viņi 

saskaras ar grūtībām tās 

programmatūras/lietotņu izmantošanā, kuras 

es lietoju 

Izvēlieties 5 tikai tad, ja, jūsuprāt, skolēni 

iemācās, kā izmantot digitālās tehnoloģijas (e-

pastu, tērzētavu, ierakstus, komentārus), lai 

lūgtu palīdzību gadījumos, kad viņi izmanto 

programmatūru vai lietotnes mācību nolūkiem. 

Apgūstamie jautājumi varētu būt šādi: kā 

aprakstīt problēmu, kuru informācijas nesēju vai 

kanālu izmantot, kā norādīt problēmas 

nopietnību vai steidzamību.   

Mūsu skolā es mācos, kā izmantot digitālos 

rīkus, lai lūgtu palīdzību, ja saskaros ar 

grūtībām tās programmatūras/lietotņu 

izmantošanā, kuras lieto mans skolotājs 

Izvēlies 5 tikai tad, ja, tavuprāt, tu iemācies, 

kā izmantot skolas ieteiktās digitālās 

tehnoloģijas (e-pastu, tērzētavu, ierakstus, 

komentārus), lai lūgtu palīdzību, ja saskaries 

ar grūtībām tās programmatūras/lietotņu 

izmantošanā, kuras lieto tavs skolotājs. Tas 

nozīmē, ka iemācies, kā aprakstīt problēmu, 

kuru informācijas nesēju vai kanālu izmantot, 

kā norādīt problēmas nopietnību vai 

steidzamību.   



PATSTĀVĪGA MĀCĪŠANĀS: 

izturētspēja  

Mūsu skolā skolotāji izmanto digitālos rīkus, lai 

palīdzētu skolēniem tikt galā ar problēmām un 

grūtībām, ar kurām viņi saskaras mācīšanās 

laikā  

Izvēlieties 5 tikai tad, ja, jūsuprāt, skolotāji 

izmanto tādus digitālos rīkus kā simulācijas, 

digitālās spēles, tiešsaistes diskusijas, lai skolēni 

iemācītos mācīties (piem., apgūtu, kā tikt galā ar 

kļūdām un tās izlabot, pārvarēt grūtības, vilšanos 

un stresu, sadalīt uzdevumus sīkākos 

apakšuzdevumos un plānot laiku) 

Es izmantoju digitālos rīkus, lai palīdzētu 

skolēniem iemācīties, kā tikt galā ar problēmām 

un grūtībām, ar kurām viņi saskaras mācīšanās 

laikā  

Izvēlieties 5 tikai tad, ja, jūsuprāt, jūs izmantojat 

tādus digitālos rīkus kā simulācijas, digitālās 

spēles, lai iemācītu skolēniem mācīties (piem., lai 

viņi apgūtu, kā tikt galā ar kļūdām un tās izlabot, 

pārvarēt grūtības, vilšanos un stresu, sadalīt 

uzdevumus sīkākos apakšuzdevumos un plānot 

laiku) 

Es izmantoju digitālos rīkus, kas man palīdz 

tikt galā ar problēmām un grūtībām, ar 

kurām es saskaros mācīšanās laikā  

Izvēlies 5 tikai tad, ja, tavuprāt, tu skolā 

izmanto tādus digitālos rīkus kā simulācijas, 

digitālās spēles, kas palīdz tev iemācīties 

mācīties (piem., apgūt, kā tikt galā ar kļūdām 

un tās izlabot, pārvarēt grūtības, vilšanos un 

stresu, sadalīt uzdevumus sīkākos 

apakšuzdevumos, plānot laiku) 

“Apvērstā klase” 

Mūsu skolā skolotāji nodrošina skolēniem 

tiešsaistes materiālus, kas viņus iepazīstina ar 

jauniem tematiem, lai mācību stundu izmantotu 

interaktīvām nodarbēm   

Izvēlieties 5 tikai tad, ja, jūsuprāt, skolotāji 

iepazīstina skolēnus ar jauniem tematiem, 

nodrošinot viņiem tiešsaistes resursus (piem., 

īsus ievadvideoklipus, videosimulācijas, tekstus, 

aplādes un praktiskus demonstrējumus), lai 

skolēni iepriekš sagatavotos un tādējādi mācību 

stundu (skolas ēkā un/vai tiešsaistē) varētu 

izmantot diskusijām, problēmu risināšanas 

uzdevumiem, projektu darbam utt. 

Es nodrošinu skolēniem tiešsaistes materiālus, 

kas viņus iepazīstina ar jauniem tematiem, lai 

mācību stundu izmantotu interaktīvām 

nodarbēm 

Izvēlieties 5 tikai tad, ja, jūsuprāt, jūs iepazīstināt 

skolēnus ar jauniem tematiem, nodrošinot 

viņiem tiešsaistes resursus (piem., īsus 

ievadvideoklipus, citu attiecīgu informāciju un 

dažādus praktiska izmantojuma 

demonstrējumus), lai skolēni iepriekš 

sagatavotos un tādējādi mācību stundu (skolas 

ēkā un/vai tiešsaistē) varētu izmantot 

diskusijām, problēmu risināšanas uzdevumiem, 

projektu darbam utt. 

Mūsu skolotāji man nodrošina tiešsaistes 

materiālus par jauniem tematiem, lai es 

pirms mācību stundas sagatavotos, un mēs 

izmantojam mācību stundu diskusijām, 

grupu darbam utt.   

Izvēlies 5 tikai tad, ja, tavuprāt, tavi skolotāji 

iepazīstina tevi ar jauniem tematiem, 

nodrošinot tev tiešsaistes resursus, 

piemēram, īsas videoprezentācijas vai 

tiešsaistes informāciju ar piemēriem, lai tu tos 

izpētītu un iepriekš sagatavotos mācību 

stundai un tādējādi mācību stundā (skolas ēkā 

un/vai tiešsaistē) tu varētu piedalīties kopīgās 

nodarbēs ar saviem klasesbiedriem (piem., 

diskusijās, projektu darbā) 

Skolotāji mācās, kā atrisināt 

tehniskas problēmas 
Mēs palīdzam skolotājiem iemācīties, kā 

atrisināt vienkāršas tehniskas problēmas, kas 

Mūsu skola palīdz mums iemācīties, kā atrisināt 

vienkāršas tehniskas problēmas, kas var rasties 
 



var rasties digitālo tehnoloģiju lietošanā 

Izvēlieties 5 tikai tad, ja, jūsuprāt, jūs sniedzat 

skolotājiem iespējas iemācīties, kā atklāt bieži 

sastopamas tehniskas problēmas (piem., atklāt 

savienojuma problēmas, noteikt, kāpēc nav 

dzirdama skaņa, apzināt grūtības piekļūt 

virtuālajai mācību videi) un tās atrisināt, vēršoties 

pie citiem skolotājiem vai skolēniem vai 

izmantojot tiešsaistē atrodamas pamācības 

digitālo tehnoloģiju lietošanā 

Izvēlieties 5 tikai tad, ja, jūsuprāt, jūsu skola 

sniedz jums iespējas iemācīties, kā atklāt bieži 

sastopamas tehniskas problēmas (piem., 

savienojuma problēmas, skaņas trūkumu, 

grūtības piekļūt virtuālajai mācību videi) un tās 

atrisināt, vēršoties pie citiem skolotājiem vai 

skolēniem vai izmantojot tiešsaistē atrodamas 

pamācības 

"Iekšējā apmācība| Tehniskas 

problēmas " 

Mūsu skolā tiek organizēta apmācība 

skolotājiem par tehnoloģijām, ko izmanto 

attālinātās mācīšanas un mācīšanās vajadzībām 

(tostarp tālmācības, tiešsaistes, jaukta tipa 

mācīšanās pieejās)  

Izvēlieties 5 tikai tad, ja, jūsuprāt, jūsu skola 

organizē apmācību skolotājiem par to, kā 

izmantot tādas programmas kā e-pasts, 

videokonferenču programmas, virtuālā mācību 

vide, tīmekļa 2.0 rīki, izveidot tiešsaistes resursus, 

izmantot mākoņprogrammatūru 

Mūsu skolā tiek organizēta apmācība 

skolotājiem par tehnoloģijām, ko izmanto 

attālinātās mācīšanas un mācīšanās vajadzībām 

(tostarp tālmācības, tiešsaistes, jaukta tipa 

mācīšanās pieejās) 

Izvēlieties 5 tikai tad, ja, jūsuprāt, jūsu skola 

organizē apmācību skolotājiem par to, kā 

izmantot tādas programmas kā e-pasts, 

videokonferenču programmas, virtuālā mācību 

vide, tīmekļa 2.0 rīki, mākoņprogrammatūra 

 

Iekšējā apmācība| 

Pedagoģiskas problēmas 

Mūsu skolā tiek organizēta apmācība 

skolotājiem, lai palīdzētu viņiem pievērsties 

attālinātās mācīšanas un mācīšanās 

pedagoģiskajiem aspektiem (tostarp tālmācības, 

tiešsaistes, jaukta tipa mācīšanās pieejās)  

Izvēlieties 5 tikai tad, ja, jūsuprāt, jūsu skola 

skolotājiem organizē apmācību, kurā pievēršas 

attālinātās mācīšanas un mācīšanās 

Mūsu skolā tiek organizēta apmācība 

skolotājiem, lai palīdzētu viņiem pievērsties 

attālinātās mācīšanas un mācīšanās 

pedagoģiskajiem aspektiem (tostarp 

tālmācības, tiešsaistes, jaukta tipa mācīšanās 

pieejās) 

Izvēlieties 5 tikai tad, ja, jūsuprāt, jūsu skola jums 

organizē apmācību, kurā pievēršas attālinātās 

 

 

 



pedagoģiskajām problēmām (piem., tam, kā 

motivēt un iesaistīt skolēnus, kad un kā izmantot 

sinhrono un asinhrono mācīšanu, kā palīdzēt 

ģimenēm un skolēniem)   

mācīšanas un mācīšanās pedagoģiskajām 

problēmām (piem., tam, kā motivēt un iesaistīt 

skolēnus, kad un kā izmantot sinhrono un 

asinhrono mācīšanu, kā palīdzēt ģimenēm un 

skolēniem)   

Skolotāju sadarbība resursu 

jomā 

Mūsu skolā skolotāji sadarbojas, lai izveidotu 

kopīgu tiešsaistes resursu repozitoriju  

Izvēlieties 5, ja, jūsuprāt, skolotāji jūsu skolā 

kopīgi plāno un veido tiešsaistes resursu 

repozitoriju 

Mūsu skolā es sadarbojos, lai izveidotu kopīgu 

tiešsaistes resursu repozitoriju  

Izvēlieties 5, ja, jūsuprāt, jūs savā skolā kopā ar 

saviem kolēģiem veidojat kopīgu tiešsaistes 

resursu repozitoriju 

 

Resursu kopīgošana un 

atkārtota izmantošana 

Mūsu skolā ir repozitorijs ar tiešsaistes 

resursiem, ko skolotāji var izmantot, papildināt, 

kopīgot un atkārtoti izmantot 

Izvēlieties 5, ja, jūsuprāt, jūsu skolā ir repozitorijs 

ar tiešsaistes resursiem, ko skolotāji var 

izmantot, papildināt, nodot kolēģiem un atkārtoti 

izmantot mācīšanas vajadzībām 

Mūsu skolā ir repozitorijs ar tiešsaistes 

resursiem, ko es varu izmantot, papildināt, 

kopīgot un atkārtoti izmantot 

Izvēlieties 5, ja, jūsuprāt, jūsu skolā ir repozitorijs 

ar tiešsaistes resursiem, ko jūs varat izmantot, 

papildināt, nodot kolēģiem un atkārtoti izmantot 

mācīšanas vajadzībām 

 

Skolotāju piekļuve 

infrastruktūrai 

Mūsu skola nodrošina mācīšanai vajadzīgo 

infrastruktūru (digitālās ierīces, interneta 

savienojumu), un skolotāji vajadzības gadījumā 

tai var piekļūt 

Izvēlieties 5, ja, jūsuprāt, jūs savā skolā palīdzat 

skolotājiem piekļūt aprīkojumam, kas viņiem ir 

vajadzīgs mācīšanas nolūkiem, nodrošinot 

viņiem, piemēram, ierīces, ko viņi var ņemt uz 

mājām, ātru interneta savienojumu, piekļuvi 

Mūsu skola nodrošina mācīšanai vajadzīgo 

infrastruktūru (digitālās ierīces, interneta 

savienojumu), un es vajadzības gadījumā tai 

varu piekļūt 

Izvēlieties 5, ja, jūsuprāt, jūsu skola palīdz jums 

piekļūt aprīkojumam, kas jums ir vajadzīgs 

mācīšanas nolūkiem, nodrošinot jums, 

piemēram, digitālās ierīces, ko jūs varat ņemt uz 

mājām, ātru interneta savienojumu, piekļuvi 

 



skolas telpām un infrastruktūrai skolas telpām un infrastruktūrai 

 


