
“Labdien, grūtības sagādā darba plānošana, jo sajūta ir kā brīvlaikā. Tāpat jāpalīdz nosūtīt darbu eklasē, jo jāmāk saglabāt, 

pievienot. Šonedēļ strādāju attālināti no mājām un varēju palīdzēt. 😊“  

Henrija mamma 

 

“Ar diviem skolēniem mājās secinājums, ka viss ir izdarāms. Mācības tika veiktas patstāvīgi, vecākiem iesaistoties tikai tad, ja 

kaut ko vajadzēja sūtīt e-klasē kā pielikumus. Skaidrojumi tika prasīti tikai tad, ja pēc trešās izlasīšanas reizes neko nesaprata 

( tāds bija tikai viens gadījums). Rezultātā tika loti labi apgūta e-klase, e-pastu rakstīšana un patstāvība uzdevumu izpildē. 

Sastādījām dienas plānu, kas palīdzēja labi organizēt mācību procesu un koncentrēties darāmajam. Loti daudz laika tika 

pavadīts svaigā gaisā, kā arī skolēniem patika pārmaina ierastajā mācību procesā. Jútam, ka arvien vairāk tomēr sāk ilgoties 

pēc skolas vides, klases biedriem un skolotājas.”  

Kristapa mamma 

 

“Labdien, mums arī ir iespēja būt kopā šajā laikā.. Gustavs ir ļoti pastāvīgs un lielākotiess ar visu tiek galā pats, bet redzu, ka 

viņam tīri labi patīk, ja mamma pasēž blakus un pabaksta, lai koncentrējas, padomā vai pacenšas rūpīgāk! Un pats galvenais 

viņš ļoti gaida Jūsu atbildi, novērtējumu!”  

Liene Sīpola 

 

“Nav tā, ka kaut kas ļoti sagādā grūtības, ir vairāk jāplāno un jāiet pēc punktiem! Mēs cenšamies ievērot grafiku, kāds būtu 

reāli ejot uz skolu.. sākam laicīgi no rīta, pusdienas laikā bērns iet ārā izvedināt galvu, un pēctam ir otrais mācību raunds! :) 

Pievienojos iepriekš sacītajam, ka bērnam ir interesanta savādāka mācību gaita, un tomēr, vairākkārt esmu dzirdējusi, ka 

labāk ir skolā!  

… 

 

“Mums ir līdzīgi, brāļi ir patstāvīgi, no rīta ķeras klāt mācībām bez pamudinājuma, šī būs noderīga pieredze gan tehnoloģiju 

apguvē, gan laika menedžmentā, gan pacietības praktizēšanā (gan bērniem, gan vecākiem), tomēr esam nonākuši pie 

secinājuma, ka uz skolu iet ir vieglāk kā pašiem mājās mācīties. Tāpēc labi, ka ir atkārtojamā viela, nevis kkas būtiski jauns un 

nezināms jāmācās. Atkārtošana ir zināšanu māte :)”  

Brāļu mamma 

 

“Brali saka, ka maja ir grutak, jo esot vairak jamacas... 

Katru ritu pashi apzinigi iesledz PC un darbojas. 

Pirms Covida domaju-ka butu ar berniem paceljot paris meneshus un realizet talmacibu. Tachu nebija ne mazako ideju un ari 

motivacijas to testees, tachu sheit uz lidzenas vietas tada iespeja realos apstakljos pateicoties #paliecmaja :))”  

Edijs Stāmers, brāļu tētis 

 

“Pirmo dienu laikam mums abiem ar Gustavu bija jāsaprot ,jāsaplāno ko un kā darīt.  

Tad nu sēdējām abi pie galda, un katrs darījām savas lietas. Man bija darbs no mājām,darbojāmies abi,ar piebildi pašam 

jasaplāno savi dienas darbiņi.  

Tie uzdevumi,kuri jāpilda rakstiski,tie iet raiti. Tikko kaut kas ir jālasa un tur skolotāja nepārbaudīs,tad tur lpp.grāmatā pāršķir. 

Respektīvi bez kontroles nekā!  

Vairāk patīk angļu valoda,kur vārdiņi ir interneta vietnē. Mūzikā bija uzdevumi.lv,kas arī patika. Cik nopratu,svarīgi ir redzēt 

cik punktus var iegūt,un mērķis arī iegūt maksimālo punktu skaitu!”  

Gustava E. mamma 

 

“Mums iet līdzīgi kā rakstija Gustava mamma Liene. Saule spīd, gribas ārā... Grūtākais jautājums - pašdisciplīna. Bet apgūtas 

I-Pod lietošanas prasmes un principā Elza mācās patstāvīgi (nezinu gan kas tur ir iesniegts...) Patreiz ir jāpieskata tikai lai  

tiešām mācās, jo pastāvīga datora piejamība rada daudz vilinājumu...” 

Elzas mamma 

 


