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Projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

2020.gada 16.aprīlī, tiešsaistē

Seminārs pašvaldību 
mācību jomu 
koordinatoriem

Mācību vide un 
tehnoloģiskie rīki
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Projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

Mācību jomu koordinatoru 
sadarbības vide

Evija Mirķe, vecākā eksperte

Kā atrast MJK vidi? Adrese: https://talakizglitiba.visc.gov.lv/
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Ieeja kursā

Pieslēgšanās

(visbiežāk tas ir: vards.uzvards)
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Paroles maiņa pirmajā pieslēgšanās reizē

Rakstiet: ppp@skola2030.lv

Ko darīt, ja aizmirsta parole?
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Ko darīt, ja aizmirsta parole?

(visbiežāk tas ir: vards.uzvards)

(e-pasta adrese, kuru esat norādījuši VISC)

Ko darīt, ja nav zināms vai ir aizmirsts 
lietotājvārds un/vai parole?

Rakstiet: kristaps.klava@skola2030.lv

Vēstules temats: MJK vide - profila piešķiršana

Vēstulē rakstot: 

• Vārds Uzvārds

• Mācību joma, tās sīkāks iedalījums (ja tāds ir)* 

*Piemēram: Latviešu valoda, Svešvaloda, Pirmsskola, Sākumskola utml. 

• Pašvaldība vai pašvaldību apvienība (kuru pārstāvat)**

**MJK vide ir oficiāli izvirzītajiem koordinatoriem no pašvaldības/apvienības
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Oficiāli izvirzīts mācību jomas 
koordinators

Ja Jūs esat pašvaldības izvirzīts mācību jomu koordinators, bet mums 

šī informācija nav pieejama,

sazinieties ar savu pašvaldību, vai informācija ir nosūtīta Valsts 

Izglītība satura centram uz e-pastu: liene.zeile@visc.gov.lv

Norādot mācību jomu koordinatoru sarakstu ar iekļautu informāciju:

Vārds Uzvārds, mācību joma, apakšvirziens (ja tāds ir), e-pasts saziņai

Ieeja MJK vidē
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MJK vides sākuma skats

Katrs redz savas mācību jomas 
materiālus
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Lapas un Forumi

Diskusijas
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"Abonēt" - lai saņemtu e-pastā ziņas 
par jauniem ierakstiem

E-kurss skolotājiem
https://bit.ly/ekurss_skolotajiem
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Refleksijas jautājumi

1. Nedēļa (20.04. – 24.04.) 

‘‘Mācību pieejas akcenti’’

Paveicamie uzdevumi:

• Iepazīties ar MJK vidi: https://bit.ly/mjk_vide

• Iepazīties ar e-kursa skolotājam uzbūvi: https://bit.ly/ekurss_skolotajiem

• Iepazīties ar e-kursa skolotājam moduli “Pilnveidotais mācību 

saturs un pieeja”.

• Veikt ierakstus abos forumos.
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Ja ir kādas neskaidrības par 
MJK vides izmantošanu un/vai 
ierosinājumi tālākai darbībai -

moodle@skola2030.lv

Paldies! 

www.skola2030.lv

facebook.com/Skola2030
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