MĀCĪBU DARBA PROCESS
Katras darba dienas sākumā līdz plkst. 10.00 skolvadības sistēmā
e-klase.lv mācību priekšmeta skolotājs aizpilda sev atbilstošo mācību
stundu sarakstu, Tev norādot
• ko Tu iemācīsies, kādus mērķus un rezultātus mācību
procesā sasniegsi,
• darbā izmantojamos mācību līdzekļus, digitālos rīkus,
• veicamos uzdevumus,
• instrukcijas darba veikšanai,
• termiņu darba izpildei.
Ja mācoties rodas jautājumi, noteikti sazinies ar mācību priekšmeta
skolotāju, klases audzinātāju vai pagarinātas grupas skolotāju (1.4.klasēm). Katrs skolotājs mācību procesā Tev noteikti norādīs
iespējamos saziņas veidus!
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Pārliecinies, ka Tev kā skolēnam ir piekļuve e-klasei.
Neizmanto vecāku piekļuvi! Ja ir problēma, sazinies ar
klases audzinātāju, viņš problēmu atrisinās!
Izvēlies un iekārto mājās savu darba vietu, kur pēc iespējas
netraucēti varēsi mācīties!
Izstrādā savu dienas plānu, ieplānojot laiku gan mācībām,
gan brīvajam laikam, gan aktīvai atpūtai. Vajadzības
gadījumā nebaidies padomu paprasīt vecākiem vai klases
audzinātajam!
Regulāri pārbaudi ziņojumus e-klases sistēmā – dienā
noteikti vismaz 1 reizi. Pretējā gadījumā klases audzinātājs
Tevi sāks meklēt, lai noskaidrotu radušos problēmu!
Skolotāju iesūtītos uzdevumus veic ar lielāko atbildības
sajūtu, tas tikai palīdzēs Tev iegūt zināšanas un prasmes!
Ievēro uzdevumu izpildes termiņus!
Noteikti atbildi uz klases audzinātāja uzdotajiem
jautājumiem, viņam ir jāzina kā Tu jūties, apgūstot mācību
vielu patstāvīgi.
Ja radušās tehniskas grūtības piedalīties attālinātajā
mācību procesā, sazinies ar klases audzinātāju, lai
situāciju kopā ar skolas vadību atrisinātu.
Sazinies ar klases biedriem, dalieties pieredzē, atbalstiet
viens otru!

KONTAKTI
Ja rodas jebkāda problēma, kas saistīta ar attālināto mācību
procesu, noteikti sazinies ar klases audzinātāju vai skolas
administrāciju e-klases pastā vai arī telefoniski
• 28659982 Gundega Pētersone, direktores vietniece mācību
darba
• 26361250 Saiva Vītola, direktore
Ja vajag skolotāja Andra atbalstu, droši sazinies arī ar viņu!

