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Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

Profesionālā vidējā izglītības nodaļa 

Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti  

laika posmā no 2020.gada 23.marta līdz 14.aprīlim 

  
Mācību darba plānojums 

STUNDU SARAKSTS 

Stundu saraksts pieejams mācību sociālajā tīklā Mykoob.lv, gan koledžas 

mājas lapā. Stundu sarakstā mācību procesa apguve, cik vien tas iespējams, 

sakārtota blokstundās, nosakot vienā dienā katrai grupai ne vairāk kā 2 – 3 mācību 

priekšmetus/moduļus. 

 

Nedēļas plānojums  

AUDZĒKŅIEM 

Visa informācija par mācību procesa organizēšanu attālināti ir pieejama 

Mykoob.lv. 

 Lai veiksmīgi noritētu attālinātais mācību process, audzēknis: 

1. var izveidot datorā savu mācību portfolio, to grupējot pa mācību 

priekšmetiem/moduļiem, piemēru skatīt 1. attēlā; 

 

1.attēls. Mācību portfolio izveides shēma 
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Matematika 

Pedagoga atsūtītie 
materiāli un uzdotie darbi 

Mani nosutitie darbi 

Finansu gramatvediba 

Pedagoga atsūtītie 
materiali un uzdotie darbi 

Mani nosutitie darbi 
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2. savā datorā, izveidotajā mapē, lai nepārslogotu Mykoob.lv un nebūtu atkarīgs 

no interneta, lejupielādē pedagoga uzdotos darbus, uzdevuma noteikumus, mācību 

materiālus un pedagoga norādītās saites;  

3. katru dienu savu mācību darbu organizē pēc Mykoob.lv pedagogu ievietotā 

nedēļas plānojuma: 

a. ievērojot pedagogu noteiktos darbu izpildes termiņus; 

b. neskaidrību gadījumā sazinoties ar pedagogu viņa noteiktajā 

konsultāciju laikā; 

4. dokumentus, kurus plāno sūtīt pedagogam e-pastā, nosauc, ievērojot noteiktu 

principu: kurss_UzvardsVards_tēma_datums(piemēram,1d_ZemitisJanis_nevienadi

bas_23_03), lai pedagogs varētu atpazīt tieši tavu nosūtīto darbu; 

5. katru nedēļu pedagoga norādītajā vietnē iesūta izpildītos darba uzdevumus. 

Vērtējumi tiks atspoguļoti Mykoob.lv, ieliekot atbilstošu vērtējumu. Ja darbs netiks 

iesūtīts, tad vērtējums būs “nv” un  ar audzēkni sazināsies audzinātājs vai 

administrācijas pārstāvis. 

Ņemt vērā! 

Audzēkņi patstāvīgi plāno savu ikdienas mācīšanos attālināti, ņemot vērā 

Mykoob.lv pieejamo stundu sarakstu un pedagoga noteikto nodarbības 

organizēšanas formātu. Tiešsaistes nodarbību laikā, ja tādas tiek organizētas, 

audzēknis atrodas pie viedierīces un iesaistās mācību procesā.  

Ja audzēknim nav iespēju piedalīties atbilstoši stundu sarakstam pedagoga 

organizētajā tiešsaistes nodarbībā, tad audzēknis par to rakstiski informē pedagogu 

un viņi vienojas par alternatīvu konkrētā mācību satura apguves formu.  

Audzēkņi aicināti izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi, kā arī 

izturēties atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību.  

 


