E-klase laidusi klajā mobilo versiju skolēniem un
vecākiem

Skolvadības sistēma E-klase skolēniem un viņu vecākiem tagad ir pieejama arī
mobilajos viedtālruņos – jaunajā mācību gadā klajā nākusi mobilā versija m.e-klase.lv.
Izmantojot mobilo versiju, skolēni un viņu vecāki varēs operatīvi sekot līdzi pašiem
svarīgākajiem ierakstiem – jaunākajām atzīmēm, uzdotajiem darbiem mājās,
kavējumiem, kā arī citai informācijai, kas saistīta ar mācību gaitām.
“Jautājumu par to, kad E-klasi varēs lietot mobilajos telefonos, arvien biežāk mums
sāka uzdot tieši skolēni, tāpēc sākām plānot, kā atzīmes, piezīmes, kavējumus un
mājas darbus varētu pārskatāmi izvietot mobilā telefona ekrānā. Skolvadības sistēma ir
ļoti apjomīga un sarežģīta, tāpēc tika izstrādāta tieši mobilā versija, ko ekperti atzina
par vislabāko variantu, lai to varētu lietot uz jebkura viedtālruņa, kam ir interneta
pieslēgums. Katru dienu E-klase tiek uzlabota un papildināta, tāpēc tieši mobilā versija
nevis aplikācija vai cits risinājums, bija vispareizākā izvēle,” pastāstīja E-klases
izstrādes vadītājs Jānis Kaģis.
Nepārtraukti “E-klasē” tiek ieviesti arvien jauni papildinājumi, uzklausot lietotāju
ierosinājumus, priekšlikumus un prasības, tāpēc plānots, ka arī mobilā versija tiks
attīstīta atbilstoši lietotāju vajadzībām, drīzumā ieviešot laika plānu un citas noderīgas
lietas.
“Aicinām skolēnus un viņu vecākus pielikt arī savu roku mobilās versijas veidošanā un
izmēģināt to. Būsim ļoti priecīgi, ja atrakstīsiet mums savas atsauksmes uz e-pastu

info@e-klase.lv, jo, tikai pateicoties Jūsu vēlmēm, idejām un ieteikumiem, mēs varēsim
izveidot tādu mobilo versiju, kāda Jums ir nepieciešama. Skolotājiem gan mazliet vēl
jāpaciešas, jo E-klases mobilā versija viņiem vēl ir izstrādes stadijā,” papildina J.Kaģis.
E-klase ar projekta pakalpojumiem pašlaik nodrošina jau vairāk nekā 700 Latvijas
skolu, kā arī aktīvi piesaista arvien jaunas profesionālās ievirzes, pirmskolas izglītības
un interešu izglītības iestādes. Portālu ik dienu apmeklē vismaz 150 000 lietotāju, un
tajā ir reģistrēti aptuveni 15 000 skolotāju un 150 000 ģimeņu visa Latvijā.
Projekts “E-klase” tika izveidots 2005.gada sākumā ar mērķi atvieglot skolotājiem
darbu, gatavojot dažādas atskaites un informējot skolēnus un viņu vecākus par
sekmēm skolā. Projekta “E-klase” izstrādātājs un uzturētājs ir SIA “Digitālās
Ekonomikas Attīstības Centrs”.

