
Īstenojot projektu “Skolas e-mācību vide MOODLE sistēmā kā izglītojamo individuālo izglītības 

trajektoriju priekšnosacījums”, 2017.gada martā un aprīlī Rīgas 34.vidusskolas skolotāji plāno novadīt 

atklātās stundas dažādos mācību priekšmetos projekta „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” 

ietvaros. 
 

Pēc semināru cikla, ko vadīja RTU Tehniskā atbalsta centra pārstāvis K.Vilcāns, skolotāji izveidoja 

savu profilu elektroniskajā vietnē e-skola Mācību mākonis MOODLE sistēmā un sāka izmantot tajā 

ievietotos materiālus stundu laikā. Pirmo atklāto stundu novadīja skolas mentore un matemātikas skolotāja 

Marina Vasina 6.klasē par tēmu “Proporcijas”. 
 

Tāda praktiska pieredzes apmaiņa ir ļoti vajadzīga un noderīga tālākajai e-mācību vides attīstīšanai, 

skolēnu un skolotāju motivācijas paaugstināšanai e-mācību vides izmantošanā mācību procesā, jo parāda, 

cik efektīvi un interesanti var organizēt stundu. 



 
 

Skolotāju apmācība, mācību materiālu izstrādāšana un ievietošana e-macību vidē turpinās un mēs 

ceram, ka jaunās iespējas palīdzēs skolēniem un vecākiem mācību materiāla apgūšanas procesā.



Rīgas 34.vidusskolas skolotāji turpina sekmīgi īstenot skolas projektu ”Skolas e- 
mācību vide MOODLE sistēmā kā izglītojamo individuālo izglītības trajektoriju 

priekšnosacījums” projekta „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” ietvaros. 
Projekta laikā notika skolotāju semināri skolas mentoru vadībā ka arī diskusijas, 

pieredzes un domu apmaiņa, kā efektīvāk un interesantāk organizēt mācību procesu e-
mācību vidē. Tiek izstrādāta daļa no mācību materiāliem, kura ievietota elektroniskās 

vietnēs kopējai analīzei: 
https://padlet.com/dana0502/panova; 
https://padlet.com/dana0502/vasina; 
https://padlet.com/dana0502/melnika; 
https://padlet.com/dana0502/zalite. 

2017.gada janvārī visi skolotāji piedalījās semināru cikla 1.daļā, ko vadīja RTU 

Tehniskā atbalsta centra pārstāvis K.Vilcāns, pilnveidoja savu izpratni par e- mācību vidi 

MOODLE sistēmā un izveidoja savu profilu elektroniskajā vietnē e-skola Mācību mākonis 

mācību materiālu ievietošanai. 
Sākas mācību materiālu ievietošanas radošais process elektroniskajā vietnē e-skola 

Mācību mākonī! 
 
 

 
 

 
 

 

https://padlet.com/dana0502/panova
https://padlet.com/dana0502/vasina
https://padlet.com/dana0502/melnika
https://padlet.com/dana0502/zalite


Rīgas 34.vidusskola ir viena no 14 Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm, 

kura projekta „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” ietvaros ieguva iespēju īstenot 

skolas projektu ”Skolas e-mācību vide MOODLE sistēmā kā izglītojamo individuālo  izglītības 

trajektoriju priekšnosacījums.” 
Projekta mērķis ir izveidot Rīgas 34.vidusskolas e-mācību vidi MOODLE sistēmā un 

nodrošināt skolotāju un izglītojamo sadarbību izglītojamo individuālo izglītības trajektoriju 

atbalstam. 
119 skolas pedagogu ir iesaistījušies projektā un tā īstenošanas laikā no 01.11.2016. līdz 

30.04.2017. pilnveidos savu izpratni par e-mācību vidi MOODLE sistēmā un tās priekšrocībām, 

organizējot mācību procesu, prasmi sniegt atgriezenisko saiti skolēniem par viņu izaugsmi, 

izmantojot e-mācību vidi. 
Projekta ietvaros notiek semināru cikls; divi e-mācību vides skolas administratori - RTU 

tehniskā atbalsta centra pārstāvji - un četri mentori – metodisko komisiju vadītāji – koordinē 

elektronisko mācību materiālu izveidošanu un izvietošanu elektroniskajā vietnē e- skola 
Mācību mākonis. http://www.e-skola.lv/public/31284.html 
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