10-12. KLAŠU SKOLĒNIEM
Informācija attālinātu mācību nodrošināšanai tiks organizēta e-klasē.
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Organizē savu mācību darbu mērķtiecīgi,
sistemātiski un atbilstoši konkrētajām iespējām!
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Ja nepieciešams, izmantojiet RD nodrošināto iespēju –
katram RAĢ skolēnam ir iespēja iegūt Windows 10 licenci un instalēt
Office 365 uz vairākām (līdz 5) ierīcēm. Office 365 tiešsaistē ir pieejams
visiem skolēniem bez instalācijas. Ielogošanās ar RAĢ datoru lietotājvārdiem
un parolēm: pasts.edu.riga.lv (instrukcija e-klases pastā).
Stundas ierakstā tiek atspoguļots mācību stundas temats,
pie mājas darbu ierakstiem vai pielikumā norādīti sasniedzamie rezultāti
un veicamie uzdevumi, kas iekļauj izmantoja mos resursus,
kā arī norādīts uzdevumu izpildes termiņš un forma
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Elektroniski iesniedzamie skolēnu darbi tiek vērtēti dažādi –
i, ni, % un ballēs. Ja darbs nav iesniegts termiņā, nākošajā
darba dienā tiek veikts informatīvs ieraksts ‘n’.
Šāds ieraksts netiek veikts, ja ir vienošanās ar skolotāju
par alternatīvu mācību plānu vai izņēmumiem.
Mācies patstāvīgi un veic mācību uzdevumus (saskaņā ar pedagogu
norādēm) savos pierakstos, darba lapās un interneta vietnēs,
izmantojot gan sev pieejamās mācību grāmatas un materiālus,
gan tiešsaistes rīkus un digitālos mācību materiālus.
Izmanto papildu iespējas, ko piedāvā skolotāji!
Iespēja konsultēties: tiešsaistes konsultāciju plāns nedēļai publicēts
e-klases jaunumos, individuālas konsultācijas iespējams pieteikt,
sūtot e-klasē vēstuli konkrētam skolotājam vai, izmantojot
citas saziņas formas, ja par to esat vienojušies.
Ja nepieciešami alternatīvi mācību līdzekļi vai materiāli,
informē klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju vismaz iepriekšējā
dienā līdz plkst. 13.00. Katru darba dienu no 9.00 līdz 15.00 RAĢ 101. telpā
ir iespēja saņemt palīgmateriālus attālinātām mācībām,
ja tas iepriekš pieteikts.
Ja slimības vai citu iemeslu dēļ nevari piedalīties mācību procesā,
lūdz savus vecākus (pilngadīgie var to darīt paši)
pieteikt kavējumu e-klasē!
Ievēro skolotāju sniegtās norādes, lai mācību darbs būtu pilnvērtīgs!
Izmanto iespēju mācīties iedziļinoties, sev piemērotā tempā un komfortā!
Pēc atgriešanās klātienes mācību režīmā atsevišķos mācību priekšmetos
tiks organizēti diagnosticējošie darbi, lai izvērtētu attālināto
mācību rezultātus.

Pilnveido savas prasmes, atklāj savas stiprās puses un talantus!
Palīdzi mācīties saviem klases biedriem un pats pieņem atbalstu no viņiem!
Ja rodas problēmas, informē skolotājus!

