Kā notiek attālināta mācība Skaistkalnes vidusskolā.
Dienas laikā no 9.00 līdz plkst. 15.00 (skolēnu izdevīgā laikā) notiek attālinātas
mācības, veicot uzdoto.
1. Skolēns patstāvīgi pilda uzdotos uzdevumus (notiek pašvadīts mācību
process). Skolēns var sazināties ar pedagogiem un saņemt konsultācijas e- klases
pastā, zvanot pa telefonu.
2.Informācijas apmaiņa un mācību uzdevumu uzdošana tiek organizēta E- klasē
– skolēnu dienasgrāmatās un E-klases pastā katru dienu saskaņā ar stundu
sarakstu.
E-klases pastā skolotāji norāda, kas un līdz kuram laikam skolēnam ir jāizpilda,
kādu atgriezenisko saiti skolēnam jāsniedz. Ja skolēns līdz noteiktajam datumam
atgriezenisko saiti mācību priekšmeta skolotājam nav sniedzis, uzskatāms, ka skolēns
mācību stundā nav piedalījies .
3. Nepieciešamais nodrošinājums attālinātām mācībām pamatā ir: dators vai
viedierīce ar interneta pieslēgumu, mācību grāmatas un materiāli, kas jau ir jūsu
rīcībā, pierakstu vai darba burtnīcas.
4. Skolēns izpildītos darbus atsūta skolotājam E-klasē, Whatsapp, vai kādā citā
platformā, ja uzdevums tādā ir bijis uzdots (piem. uzdevumi.lv).
Skolēnam jāatceras par veselībai drošu datora lietošanu (pauzes, fiziskas aktivitātes
un vingrinājumi, ergonomiska darba vide, mērķtiecīgs darbs uzdoto uzdevumu
veikšanai u.tml.)!
5. Par skolēna mācību procesu attālināti ir atbildīga gan skola, gan vecāki. Skola
ir atbildīga par apgūstamās mācību vielas piedāvājumu skolēniem katru mācību dienu.
Vecāki ir atbildīgi par to, ka skolēns katru dienu ir mājās un veic skolotāja dotos
mācību uzdevumus.
6. Ja skolēns attaisnojoša iemesla dēļ konkrētā dienā nevar piedalīties attālinātas
mācīšanās procesā, tad vecāki informē klases audzinātāju, kurš e-klasē ievada
skolēna nepiedalīšanos mācību procesā un informē priekšmetu skolotājus. Vienojas
par darba izpildes laiku individuāli.
Skolotāji sadarbojas ar skolēnu vecākiem, klases audzinātāju, skolas vadību,
sociālo dienestu, ja skolēns nepiedalās mācīšanās procesā.
7. E-klase ir Skaistkalnes vidusskolas galvenais saziņas rīks starp skolotājiem,
skolēniem un vecākiem. Ir jāpārliecinās, ka jums, vecāki un skolēni, ir piekļuve tieši
savam e-klases profilam. Esiet atbildīgi un lietojiet tikai savu e-klases profilu! Ja
nepieciešama paroles maiņa vai pieslēgšanās, sazinieties ar klases audzinātāju!
Attālināto mācību īstenošanas veiksme ir atkarīga no mūsu spējas konstruktīvi
sadarboties, meklēt nestandarta risinājumus un atbildīgi veikt attālinātu mācīšanos.
Par neskaidriem jautājumiem e-klases pastā rakstīt klašu audzinātājiem, mācību
priekšmetu skolotājiem vai skolas direktorei.
Ārkārtas situācijā būsim pacietīgi, jo šī mums katram ir jauna pieredze!
Veiksmi un savstarpējā sapratnē balstītu komunikāciju vēlot, skolas direktore
Svetlana Vāverniece

