5.-9. KLAŠU SKOLĒNIEM
Veido savu mācību režīmu – cikos celsies, kā mācīsies,
kad atpūtīsies! Ieplāno laiku fiziskām aktivitātēm!

Informāciju attālinātu mācību nodrošināšanai
Tu saņemsi e-klasē stundas temata ierakstos vai e-klases pastā.
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Mācību uzdevumus katru dienu līdz plkst. 10.00 Tu saņemsi e-klasē:
stundas tēmas ierakstā tiks norādīts temats, pielikumā –
sasniedzamie rezultāti, izmantojamie mācību materiāli,
veicamo uzdevumu izpildes termiņš un forma.
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Ja kādu no uzdevumiem nevari veikt tehnisku problēmu dēļ,
ziņo skolotājam un vienojies par alternatīvām iespējām!
Mācies patstāvīgi un veic mācību uzdevumus (saskaņā ar skolotāju
norādēm) savos pierakstos, darba lapās un interneta vietnēs,
izmantojot gan sev pieejamās mācību grāmatas un materiālus,
gan tiešsaistes rīkus un digitālos mācību materiālus! Iespēju robežās
izmanto arī papildu mācību iespējas, ko piedāvā skolotāji!
Ja uzdevums nav iesniegts termiņā, nākošajā darba dienā
skolotājs veic informatīvu ierakstu ‘n’; Tādā gadījumā sazinies
ar skolotāju un vienojies par citu darba iesniegšanas termiņu!

„n”

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 Tev nav pieejams dators, internets vai rodas tehniskas problēmas,
kas kavē veikt uzdevumus, Tu vari lūgt alternatīvu mācību plānu –
atliktu uzdevumu izpildes laiku, izdrukātus mācību materiālus,
papildu mācību literatūru. Piesaki alternatīvu mācību nepieciešamību
klases audzinātājam tiklīdz rodas problēmas vai, ja tie ir atsevišķi gadījumi,
konkrētam skolotājam, kura uzdotos uzdevumus nevari veikt!
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Katru darba dienu no 9.00 līdz 15.00 RAĢ 101. telpā ir iespēja saņemt
palīgmateriālus attālinātām mācībām, ja tas ir iepriekš pieteikts.
Šajā laikā vari paņemt arī savus skolā atstātos mācību piederumus,
ja tie nepieciešami.

Ja slimības vai citu iemeslu dēļ nevari piedalīties mācību procesā,
lūdz, lai Tavi vecāki piesaka kavējumu e-klasē!

Sadarbojies ar klases biedriem un skolotājiem!
Palīdzi citiem, ja vari un proti! Ja Tev pašam vajadzīga palīdzība
vai padoms, lūdz to saviem biedriem, vecākiem vai skolotājiem!
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Neatliec mācību uzdevumu veikšanu, savlaicīgi veikti uzdevumi
Tev palīdzēs sasniegt labus rezultātus!

