
Ieteikumi skolēniem sekmīgam mācību darbam attālināti

Attālinātās mācības ir  pašvadīta mācību forma,  kurā liela  nozīme ir  skolēna prasmei
mācīties, prasmei plānot savu laiku un ievērot dienas režīmu, prasmei strādāt (mācīties)
patstāvīgi, kā arī digitālajām prasmēm. Attālinātās mācības nevar pilnībā aizstāt mācības
klasē skolotāja vadībā.
Par rezultātu, sasniegumiem attālināto mācību formā vienlīdz atbildīgs ir  gan skolēns,
gan skolotājs.

Mācību darba plānošana, organizēšana:
✔ jāievēro dienas režīms ar piecelšanās laiku, mācību darbu, mācību starpbrīžiem, brīvo

laiku un došanos gulēt,
✔ skolēnam jāpiedalās katras dienas stundās pēc saraksta, gan jāpilda mājas darbi,
✔ vairākas reizes dienā jāatver E-klases pasts, lai iepazītos ar izmaiņām stundu sarakstā

un izlasītu klases audzinātāja, skolotāju vai direktora vietnieka rakstītos paziņojumus,
✔ uzdoto darbu izpilde ir jāplāno – ir iespējams pildīt katras dienas darbus vai veikt tos

”uz priekšu”.
✔ jāievēro darbu/uzdevumu iesūtīšanas termiņi,
✔ ja,  mācoties  patstāvīgi,  rodas  jautājumi,  ieteicams  tos  pierakstīt,  lai  varētu  uzdot

skolotājai piemērotā laikā,
✔ neskaidrību,  slimības  vai  citu  problēmu  gadījumā  jāsazinās  ar  klases  audzinātāju,

mācību priekšmeta skolotāju telefoniski vai E-klases pastā.

Darba vieta un mācību tehniskais aprīkojums:
✔ skolēnam jāuztur kārtībā savs darba galds vai stūrītis, jāsakārto mācību piederumi,
✔ mācību grāmatas, pierakstu burtnīcas un citi piederumi ir svarīgi un nepieciešami arī

attālinātajās mācībās,
✔ papildus E-klases dienasgrāmatai, darba dienas norises plānošanas nolūkā ieteicams

veidot dienas darbu sarakstu uz atsevišķas lapas,
✔ ja ģimenē ir viens dators, bet vairāki skolēni, tad savstarpēji vienojoties, jāplāno katra

skolēna darba laiks pie datora,
✔ katru dienu jāpārliecinās, vai dators ir darba kārtībā,
✔ gatavojoties tiešsaistes stundai, jāpārbauda vai datora piederumi (mikrofons, austiņas

u.c.) ir lietošanas kārtībā,
✔ interneta pieslēguma, strāvas pārrāvuma vai citu tehniska rakstura bojājumu gadījumā

jāinformē klases audzinātājs un mācību priekšmeta skolotājs/i,
✔ mācībām jāizmanto skolotāju noteiktā platforma/s,
✔ mācību laikā nav jāskatās sociālajos tīklos un citās vietnēs,
✔ pildot uzdotos darbus, uzdevumus, gatavojoties pārbaudes darbam, papildus mācību

grāmatai  ieteicams  meklēt  internetā  un  izmantot  papildus  informāciju  par  doto
tematu.
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