
Atbalsts attālināto mācību laikā 
RAĢ 

Atbalsta personāla MK 



Padomi skolēniem 

 Izveido un pārdomā savu dienas plānu. 

 Iekārto vietu mācībām (ērti, drošs internets, ir visi mācību piederumi). 

Mācies atbildīgi (pārbaudi ziņojumus mykoobā un veic skolotāju iesūtītos 

uzdevumus, respektē skolotāja noteiktos termiņus ). 

 Lūdz palīdzību, ja neizproti uzdoto vai radušās citas grūtības - skolotāji 

tevi atbalstīs un palīdzēs mācīšanās procesā. 

 Komunicē ar klasesbiedriem, skolotājiem, klases audzinātāju, vecākiem. 

 Neapstājies pie pirmajām grūtībām, ja nepieciešams, lūdz palīdzību 

skolas atbalsta personālam.  

 Rūpējies par sevi un atpūties pēc mācībām. 



 



Idejas 

atpūtas 

pauzēm 

 



Fiziskās un 

emocionālās 

aktivitātes atpūtas 

brīžiem 





http://www.uzvediba.lv/bezmaksas-resursi/ 

 Sarunu spēle 

 Kas jāzina pirms, pēc un videokonferences 
laikā? 

 BINGO veselīgākai darba dienai no mājām 

 Aktīvās pauzes metamais kauliņš 

 Metamias kauliņš – Kas? Kur? Kad? 

 Aktīvā pauze mājās 

 Foršas lietas, ko darīt ārpus ekrāna 

 Darba dienas plānotājs 

 Bērns mājās, kā novērst garlaicību? 

 Kārtošanas atmiņas spēle 

 Ko darīt pastaigas laikā? 

 12 krāsojamās lapas 



 



Padomi vecākiem 

Darbojieties kā komanda vecāki-bērns-skola. 

Palīdziet iekārtot un sakārtot bērnam mācīšanās vietu. 

Pārdomājiet un pārrunājiet ar bērnu dienas režīmu (mācības, 

fiziskās aktivitātes, ēšanu, pastaigu svaigā gaisā, atpūtu, miegu). 

Esiet atbalstoši un palīdziet bērnam attīstīt savas pašvadītās 

mācīšanās prasmes. Prasmes, ko bērns šajā laikā var trenēt, 

noderēs visai tālākajai dzīvei – izprast uzdoto uzdevumu, mācīties 

patstāvīgi un regulāri, domāt līdzi mācībām un visam, ko daru. 



Padomi vecākiem 

Respektējiet bērna darbu, atbalstiet viņa patstāvību, izturieties 
ar cieņu un sapratni pret bērna problēmām. 

Mācieties būt drosmīgiem:  

 Bērniem: Mācoties attālināti, bērns iemācās būt drosmīgs. Vajag drosmi, lai darbotos 
patstāvīgi, lai gan ir bail kļūdīties. Vajag drosmi, lai saprastu, tieši kas ir nesaprotams un 
noformulētu jautājumu. Vajag drosmi, lai šo jautājumu prasītu nevis mammai, bet 
skolotājam. 

 Vecākiem: Ir viegli pateikt, ka ―bērns neko nesaprot, skolotājs vainīgs‖, bet vajag 
drosmi noformulēt, kādēļ manam bērnam ir grūti mācīties pašam, un kā es, kas savu 
bērnu pazīst vislabāk no visiem, varu palīdzēt skolotājam uzdevumus noformulēt 
labāk.  

 



Padomi vecākiem 

 Interesējieties par mācībām, bet nepildiet uzdevumus bērna vietā. Kļūdīties ir normāli. 

Mācības notiek mēģinot, kļūdoties, mēģinot vēlreiz, kamēr izdodas. 

 Ja bērns spēs tikt galā ar vienu nelielu uzdevumu, bet patstāvīgi, tas viņu iedrošinās un cels 

viņa pašapziņu. Ja bērnam ir stress, satraukums, tad uzdevumi jāsadala mazākās daļās un 

jāizpilda pakāpeniski. 

 Bērnam ir ļoti svarīgs Jūsu pozitīvais un emocionālais atbalsts – runājiet ar bērnu katru 

vakaru! 

 Vajag saplānot dienas laiku — gan bērnam, gan sev. Bet nedēļas nogalēs ļoti svarīgi 

mācības nolikt malā un veltīt laiku atpūtai, fiziskām aktivitātēm un sarunām. 

 Ļoti svarīgi veidot dialogu – ar skolu, pedagogiem, citiem vecākiem, saviem bērniem un 

citām atbalsta personām. Galvenais nepalikt ar savām jūtām vienam. Skolas atbalsta 
personāls darbojas arī šajā laikā – sociālie pedagogi, psihologi, logopēdi. Īpaši vērts to ir 

izmantot, ja bērns jau iepriekš ir apmeklējis šos speciālistus. 



 







Kā var atbalstīt 

skolēnu, kurš 

saskaras ar 

grūtībām?  

Padomi vecākiem 



Daži ieteikumi, kā atbalstu īstenot 

praktiski 

  Kopā ar bērnu saplānojiet visu dienu, atvēlot laiku mācībām, atpūtai, maltītēm, fiziskām aktivitātēm, televīzijai, 

brīvajām spēlēm individuāli vai  kopā ar ģimeni utt. Novietojiet šo plānu ģimenei pārredzamā vietā. Pēc pāris 

dienām, iespējams, secināsiet, ka  lietderīgi izveidot šādu plānu visai nedēļai. 

 Izveidojiet un novietojiet jauno stundu sarakstu bērna darbavietā. Ja esat laukos, iekārtojiet darbavietu ar 

pārredzamu stundu sarakstu arī tur. Iekārtota darbavieta palīdz koncentrēties darāmajam. 

  Uzsākot mācības, palīdziet bērniem izveidot paveicamo darbu sarakstu, kurā iespējams atzīmēt to, kas paveikts.  

Tas var aptvert visai dienai paredzētos uzdevumus vai arī katrā stundā darāmo. 

 Mācību procesā palīdziet bērnam ievērot atpūtas pauzes, piemēram, uzlieciet taimeri, kas zvanīs pēc noteikta 

minūšu skaita. Pārrunājiet, kā bērns var atslābināties –  izstaipīties, pavingrot, iedzert ūdeni u. tml. Šajā laikā 

vajadzētu palīdzēt neaizrauties ar citu aktivitāti, piemēram, interesantām spēlēm. 

  Mācieties kopā ar bērnu likt uzsvaru uz viņa stiprajām pusēm un padarīto. Arī tad, ja izdevies izpildīt daļu no 

plānotā, kopā ar bērnu novērtējiet sasniegto. Šobrīd īpaši svarīgi ir nosaukt to, kas ir paveikts. Izdošanās veidos 

pamatu, lai bērns turpinātu iesākto, mēģinātu un uzdrīkstētos aizvien vairāk. 

  Padomājiet par pārsteigumu bērniem. Atstājiet novēlējuma zīmīti bērna darbavietā (―Lai izdodas!‖).  Uzlīmējiet 

smaidiņu uz lapiņas pie stundu saraksta,  ielieciet vēlējumu grāmatā, ko bērns lasa, utt. 

  Dienas noslēgumā pārrunājiet dienā notikušo, nosaucot to, kas izdevies, gūto pieredzi un to, kas jāņem vērā rīt / 

turpmāk. 





Ko darīt pedagogam, kurš arī atrodas krīzes 

situācijā: 

 
 

 runāt ar citiem cilvēkiem (kolēģiem?) par notiekošo (arī par dusmām, bezcerības sajūtu vai citām negācijām); 

 nodrošināt sev atpūtu vairāk nekā parasti; 

 atcerēties, ka negatīvas izjūtas (gan citu, gan savējās) ir normāla reakcija uz pārmaiņām, neziņu, satraukumu; 

 darīt to, kas patīk un to, kas palīdz justies labāk (nevar tam atrast laiku? Piespiest sevi!); 

 ievērot darba režīmu (strādā no mājām? Arī tam ir vajadzīgs režīms. Mājas darbu veikšana pēc darba laika; 

 ēst! Regulāri! Režīmā neaizmirst ieplānot arī - pusdienas, 

 samazināt sāls, cukura, kofeīna daudzumu uzturā, jo tie kavē nepieciešamo uzturvielu uzsūkšanos organismā; 

 palielināt svaigu augļu un dārzeņu daudzumu ēdienkartē (jo tie ir dabīgie antioksidanti), 

 vingrot un vairāk kustēties fiziski (ļoti dažāda stila nodarbības šobrīd piedāvā attālināti – online režīmā, ir 

atrodami arī ieraksti – var sev ērtā laikā vingrot mājās), 

 rakstīt dienasgrāmatu (dzejoļus, pasakas, haikas) vai zīmēt, 

 meklēt, atrast, izmēģināt un pielietot dažādus vingrinājumus relaksācijai. 

 relaksēties 





https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/atbalsts-nedrosa-bridi 
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https://esparveselibu.lv/ 

 Platforma ESparveselību.lv ir daļa no veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumu kopuma, ko Veselības ministrija īsteno Eiropas Sociālā fonda projektā 
―Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi‖.  

 Šeit atradīsiet aktuālo informāciju par veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumiem tādās jomās kā veselīgs uzturs, fiziskā aktivitāte, atkarību izraisošo vielu un 

procesu izplatības mazināšana, psihiskā veselība, kā arī seksuālā un reproduktīvā 
veselība. Dalīsimies ar uzticamu ekspertu viedokļiem un komentāriem un citu noderīgu 

informāciju, kas iedvesmos veselīgam dzīvesveidam.  

 Tāpat šeit atradīsiet projektā veiktos sabiedrības veselības pētījumus, informāciju par 

pieejamo apmācību un mācību video, kā arī dažādu sabiedrības informēšanas un 

publicitātes pasākumu materiālus.  


