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5. LAPPUSE

Dāvis Ozolnieks.
Raimonds Škapars.

neskaidrības gadījumā uzreiz vari 
uzdot jautājumu, šobrīd tas notiek 
daudz ilgāk, jo lielākā problēma ir 
gaidīt uz skolotāja atbildi, jo desmit 
vai 15 minūtes izšķir daudz. Skolā, 
lai saņemtu atbildes, paiet viena vai 
divas minūtes. Citu atšķirību, kuras 
mainītu mana mācību procesa virzī-
bu, šobrīd neesmu ievērojis.

S. P.: — Kā jau minēju, pasnie-
dzēji ir ļoti pretimnākoši. Katram 
ir sava saziņas pieeja — e-pasti, at-
tiecīgā priekšmeta jaunumu sadaļas 
un forumi, «WhatsApp» grupas, 
dokumenti «Google» diskā —, bet 
sadarbība notiek bez problēmām, uz 
visiem jautājumiem tiek ātri un piln-
vērtīgi atbildēts, uzdevumi ir skaidri 
formulēti. Problēmsituācijas risināt 
ir vienlīdz viegli gan klātienē, gan 
attālināti.

— Kā tev patīk tiešsaistes stundas?
R. Š.: — Vienīgās tiešsaistes stun-

das, kuras man ir notikušas, ir sava 
instrumenta specialitātē un, manu-
prāt, nepielīdzināmas stundām sko-
lā, jo caur telefonu nav it nekādas 
skaņas kvalitātes, bieži vien internets 
«uzkaras» un, spēlējot skaņdarbus, 
tas ir liels mīnuss.

D. O.: — Mūsu klasei tādu vēl nav 
bijis, tādēļ nevaru spriest.

S. P.: — Man vēl nav bijusi nevie-
na tiešsaistes stunda, un pagaidām 
arī tādas nav plānotas, ir pieejamas 
videolekcijas, kuras katrs var noska-
tīties sev ērtā laikā, ir dažādas datu 
tabulas, attēli un apraksti, lai varētu 
aizpildīt laboratorijas darbu proto-
kolus un izprast visu notiekošo.

— Kādi ir tavi ieteikumi skolotā-
jiem/pasniedzējiem stundu/lekciju 
dažādošanā/uzlabošanā?

R. Š.: — Protams, šis ir pārbau-
dījums gan skolotājiem, gan skolē-
niem, gan vecākiem, bet skolotājiem 
es novēlu pieiet šim pārbaudījumam 
radoši, jo, manuprāt, visiem skolē-
niem ir prieks strādāt ar radošiem 
skolotājiem.

D. O.: — Skolotājiem sarežģītāku 
vielu izklāstā ieteiktu veidot skaidro-
jumus video formātā, tas, manuprāt, 
atvieglotu skolēnu darbu, bieži vien 
no rakstītā ir grūtāk saprast skaidro-
jumu. Protams, es saprotu, ka visam 
ir vajadzīgs laiks, lai adaptētos, bet 
kopumā viss notiek ļoti raiti un pa-
tīkami.

S. P.: — Manuprāt, mūsu univer-
sitātes pasniedzēji un lektori ļoti labi 
izpilda savus darba pienākumus, ne-
esmu saskārusies ne ar kādām prob-
lēmām, tāpēc ieteikumu nav.

S. P.: — Agrāk brīvā laika tikpat 
kā nebija, jo bija jāgatavojas pār-
baudes darbiem uz katru nodarbību, 
taču pagaidām šādu kontroldarbu 
nav bijis, vismaz ne tik daudz, tāpēc 
varu mācībām veltīt mazāk laika. To-
mēr domāju, ka turpmāk, kad gan 
studenti, gan pasniedzēji sāks vairāk 
pierast pie jaunās situācijas, darbu 
būs vairāk.

— Kā dažādojušies skolotāju/pa-
sniedzēju veidotie uzdevumi?

R. Š.: — Pagaidām skolotāji sūta 
savus materiālus uz e-klasi, un mēs 
tos izpildām, jo tie pārsvarā ir ar 
mūziku saistīti priekšmeti, kuriem 
materiālus interneta vidē tik viegli 
nevar atrast. Neteiktu, ka esmu ievē-
rojis lielu atšķirību metodiskajā ziņā.

D. O.: — Uzdevumu dažādība ir 
palielinājusies, uzdevumi ir kļuvuši 
daudzpusīgāki, vairāk tiek izmantoti 
interneta resursi. Šī ir jauna piere-
dze mums visiem, un, pēc šī visa at-
griežoties skolā, skolotāju darbs būs 
daudz pilnīgāks, visaptverošāks.

S. P.: — Uzdevumi ir ļoti līdzīgi 
klātienē veicamajiem, tikai pielāgoti 
šā brīža situācijai. Pasniedzēji ir ļoti 
pretimnākoši un ievieto e-vidē dažā-
dus materiālus, kas palīdz zināšanu 
apguvei.

— Vai skolotāji/pasniedzēji iz-
manto jaunas IT platformas/rīkus?

R. Š.: — Tieši «parastajos» 
priekšmetos, proti, latviešu valodā, 
matemātikā, svešvalodā mēs pārsva-

rā izmantojam 
platformu «Uz-
devumi.lv», kur 
apgūstam teoriju 
un pildām pār-
baudes darbus.

D. O.: — 
Zinu, ka ne vien 
mums, bet arī 
daudzām sko-
lotājām šis viss 
ir liels izaicinā-
jums. Visvairāk 
tiek izmantotas 

tādas platformas kā «Uzdevumi.lv» 
un «Zoom». Viss vēl ir tikai procesā, 
ir pagājušas tikai divas nedēļas kopš 
attālinātā mācību procesa sākuma, 
tādēļ domāju, ka viss vēl var mainī-
ties un attīstīties arī šajā ziņā.

S. P.: — Pagaidām esmu saskā-
rusies tikai ar vienu tādu gadījumu, 
kad notika tiešsaistes konsultācija ar 
pasniedzēju par aktuālajiem organi-
zatoriskajiem un saturiskajiem jau-
tājumiem. Manuprāt, mūsu univer-
sitātes e-studiju vide ir pietiekami 
advancēta, lai tajā varētu notikt sa-
ziņa un dažādi pārbaudījumu veidi. 
Videolekcijas un testi e-vidē univer-
sitātē ir praktizēti jau iepriekš, tā ka 
tas mācību ikdienā nav nekas jauns.

— Kā tu plāno savu mācību dienu?
R. Š.: — Mājās, protams, ir daudz 

grūtāk veltīt laiku mācībām, jo ir dažā-

di traucēkļi, kas novirza prātu no tām, 
bet, pateicoties mājmācībai, esmu ie-
mācījies daudz efektīvāk nodalīt savu 
laiku mācībām un atpūtai. Parasti pir-
mo savas dienas daļu, kamēr galva vēl 
ir «svaiga», veltu mācībām un teorijas 
apguvei, bet vakarā vairāk laika veltu 
mājasdarbiem un atpūtai.

D. O.: — Savu mācību dienu mēģi-
nu pieturēt pie ierastā darba grafika 
skolā. Cenšos celties aptuveni tajā 
pašā laikā un beigt mācības, kā nu sa-
nāk, jo augstskolā, uzsākot mācības, 
tāpat vajadzēs doties uz lekcijām. 
Lielākais pluss ir tas, ka, ja gadās 
kādi neparedzēti pasākumi vai situā-
cijas, man nav problēmu atlikt mājas-
darbus par pusstundu vai pat stundu.

S. P.: — No rīta pārbaudu e-stu-
dijas — kas jauns, kādas ziņas no pa-
sniedzējiem, kādi darbi jādara. Sāku 
ar darbiem, kuriem ir noteikts tuvā-
kais nodošanas termiņš, tālāk daru 
ilgtermiņa darbus. Katra darba diena 
izvēršas citādāka, apjoms ļoti atšķiras.

— Kā ir vieglāk mācīties/studēt 
— attālināti vai tā, kā bija ierasts 
līdz šim? Kādēļ?

R. Š.: — Domāju, ka droši visu 
mūzikas studentu vārdā varu teikt — 
daudz vieglāk un ērtāk bija mācīties 
skolā, jo mūsu darbs bieži vien prasa 
vairāku cilvēku līdzdalību. Piemēram, 
ansamblis, orķestris vai skaņdarbu 
apguve ar koncertmeistaru, kas prasa 
lielu darbu gan individuāli, gan kopā, 
tāpēc es tiešām droši varu teikt, ka 
daudz optimālāks darbs būtu skolā.

D. O.: — Personīgi man vieglāk ir 
mācīties, atrodoties mājās. Lielākā 
priekšrocība ir elastīga laika plāno-
šana. Ja nākotnes profesijā vairāk 
vajadzēs fiziku un matemātiku, tad arī 
tai pievēršu lielāku uzmanību. Man 
ļoti patīk tas, ka varu no rīta iesākt 
un pēcpusdienā pabeigt visu tā, ka 
grāmatas šajā dienā vairs nav jāatver. 
Teiktu, ka skolā nepatīkamākais ir tie-
ši mājasdarbi, ir grūti atkal «pieslēgt» 
smadzenes, lai mācītos tad, kad jau 
esi atpūties pēc mācību dienas skolā.

S. P.: — Man vieglāk mācīties bija 
līdz šim, jo tad konkrētāk zināju, ko 
man vajag apgūt, bija noteikts mācī-
bu ritms, kuru arī bija vieglāk ievē-
rot. Tagad vēl daudz kas ir šķietami 
neskaidrs, piemēram, kā notiks lielie 
kontroldarbi un pārbaudījumi, ko un 
kādā apjomā nāksies atstrādāt, vai 
kredītpunkti netiks zaudēti.

— Kā noris sadarbība ar skolotā-
jiem/lektoriem — vai, ja ir radušās 
problēmsituācijas, tās risināt vieg-
lāk ir attālināti vai tiešā kontaktā?

R. Š.: — Ērtāka sadarbība ar sko-
lotājiem būtu tiešā kontaktā, tādējā-
di pasniedzēji ir daudz pieejamāki, 
ko nevarētu teikt tagad, jo skolotāji 
visu dienu nepavada interneta vidē.

D. O.: — Sadarbība ar skolotā-
jiem gan ir nedaudz apgrūtināju-
sies, pietrūkst tā, ka stundā kādas 

— Ar kādām grūtībām tev ir nā-
cies saskarties attālinātās mācīša-
nās procesā?

Raimonds Škapars, Ventspils 
mūzikas vidusskolas 1. kursa stu-
dents:

— Man kā mūzikas vidussko-
las studentam vislielākās grūtības 
sagādā attālināti mācīties tieši 
mūzikas priekšmetus, proti, sava 
instrumenta stundas nevar notikt 
pilnvērtīgi caur videozvanu, jo ska-
ņa, ko dzirdam telefona mikrofo-
nā un skaņa dzīvē — īstā mācību 
stundā — viena otrai nav pielīdzi-
nāmas, arī orķestra un ansambļa 
stundas nekādi nevar norisināties 
elektroniski.

Dāvis Ozolnieks, Talsu Kristīgās 
vidusskolas 12. klases skolnieks:

— Pirmā problēma, ar ko sa-
skāros, bija pašdisciplīna. Pamo-
dos pirmdienas rītā 9.00, neko ne-
biju nokavējis un jau sāku domāt, 
ka viss ir labi, bet, atverot e-klasi, 
konstatēju, ka man ir slinkums 
kaut ko vienam darīt. Tad arī sa-
pratu, ka man sevī ir daudz kas 
jāmaina, lai nākamgad spētu iztu-
rēt augstskolas apstākļus. Par lai-
mi, tāda bija tikai pirmā diena, un 
pārējās dienās darbs sāka veikties 
daudz raitāk. Otra lielā problēma 
ir apkārt notiekošie procesi, kas 
nemitīgi iztraucē, ir grūti koncen-
trēties tieši mācībām. Ja man kāds 
iepriekš būtu pateicis, ka būs šāda 
situācija, es mājās būtu paspējis 
izveidot sev atsevišķu kambari, 
kur varu mācīties, un būtu daudz 
vieglāk.

Samanta Pluģe, Rīgas Stradiņa 
universitātes Farmācijas fakultātes 
2. kursa studente:

— Lielākās grūtības ir atrast mo-
tivāciju darboties. Esot mājās, gribas 
vairāk pievērsties citām lietām un 

mācības atlikt otrā plānā, bet, kad 
saņemos darīt, tad darbi raiti rit uz 
priekšu. Pagaidām neesmu saskāru-
sies ar īpašām grūtībām pašā mācību 
procesā.

— Cik ilgi gatavojies stundām un 
mācies tagad, cik — agrāk?

R. Š.: — Neesmu ievērojis krasu 
atšķirību mācīšanās ziņā. Protams, 
tagad, kad ir piepildījies Izglītības 
un zinātnes ministrijas sapnis — 
skolēna pašizglītošanās bez sko-
lotāja palīdzī-
bas — var just 
atšķirību jaunās 
vielas apguvei 
veltītajam lai-
kam. Ja stundās 
«nosēdi» 40 mi-
nūtes, apgūstot 
jauno tēmu, un 
mājās izdari ti-
kai mājasdarbus, 
tad tagad viss 
notiek vienā lai-
kā — gan teori-
jas apguve, gan mājasdarbi ir jāda-
ra mājās, tāpēc arī varbūt šķiet, ka 
veltām daudz vairāk laika mācībām 
nekā agrāk.

D. O.: — Ja runājam par stun-
das darbā paveicamo, tad laiks ir 
ļoti svārstīgs, tas atkarīgs no tā, 
kāda ir tēma un cik saprotami man 
pieejamos resursos tas izskaidrots. 
Ja skolā skolotāja visu izliek kā uz 
paplātes, tad, mājās sēžot, jāmek-
lē, kamēr atrod. Taču, runājot par 
kopējo laiku mācībām dienas ietva-
ros, domāju, ka tas ir samazinājies, 
jo pats varu plānot, ko un kā darīt. 
Ja kaut ko jau zinu, man nav ob-
ligāti tas viss vēlreiz jānoklausās, 
varu iet tālāk, varu pievērst vairāk 
laika un uzmanības svarīgākiem 
priekšmetiem, tādēļ tas ļoti ieeko-
nomē manu laiku.

«Katra diena ir izaicinājums!»

Apkopojot šo jauniešu domas, 
man un vēl citiem neuzrunātiem 
jauniešiem droši vien priekšā ir 
atbildīgs un līdz galam neizzināts 
process, tādēļ saglabāsim optimis-
mu un uz šo laiku palūkosimies kā 
uz jaunu pieredzi.

Asnate Feldmane

Valstī valdošās situācijas dēļ 
teju vai ikviena cilvēka ikdienas 
dzīve ir kļuvusi pavisam citādā-
ka. Gan skolēni, gan studenti, 
gan arī skolotāji patlaban piedzī-
vo lielas izmaiņas — mācību pro-
cess skolās un augstskolās jau 
kopš 13. marta notiek attālināti, 
katram atrodoties mājās pie da-
tora vai telefona ekrāna.

Lai gan attālinātais mācību pro-
cess mūs visus skar vien pēdējās di-
vas nedēļas, tas ir bijis pietiekami 
ilgs laiks, lai skolēni un skolotāji 
būtu pieraduši pie jaunās sistēmas 
un «iestrādājuši» savā ikdienā jau-
nus paradumus. Tā kā pati esmu 
vidusskolniece, pašlaik lieliski izjū-
tu pašvadīta un kompetencēs bals-
tīta mācību darba ietekmi, un varu 
spriest par zināmām priekšrocībām 

un trūkumiem — problēmas dažkārt 
sagādā lēns savienojums ar interne-
tu, taču priekšrocība ir tā, ka caur 
jauno mācīšanās sistēmu mēs neat-
paliekam no jaunajām tehnoloģijām, 
jo tiek izmantotas arvien dažādākas 
un cita par citu interesantākas mācī-
bu platformas. Uzskatu, ka Latvijas 
skolās šādu — attālināto — mācību 
režīmu bija nepieciešams izmēģināt 
jau pirms vairākiem gadiem, lai ār-
kārtas situācijā visi būtu tam gatavi, 
un nu šis brīdis ir pienācis! Tomēr 
mans viedoklis nav vienīgais un pa-
reizais, mēs katrs esošo situāciju 
uztveram pavisam citādi — kamēr 
viens jūtas nelaimīgs, jo darbs pie 
datora ļoti nogurdina, cits priecājas, 
ka var mācīties, neizejot no mājas. 
Lai uzzinātu citu domas par mācī-
bām neklātienē, uzdevu vienādus 
jautājumus trim citiem jauniešiem, 
kuri dalījās ar pārdomām par attāli-
nāto mācību procesu.

»»
Ja man kāds iepriekš 
būtu pateicis, ka 
būs šāda situācija, 

es mājās būtu 
paspējis izveidot 
sev atsevišķu 

kambari, kur varu 
mācīties, un būtu 
daudz vieglāk.

Samanta Pluģe.


