Attālinātā mācību procesa organizēšana Rīgas 45.vidusskolā no 23.03.līdz 14.04 .
Kopējā vide, kurā notiek informācijas apmaiņa par attālināto mācību procesu –
www.e-klase.lv
Mācības notiek katru darba dienu – ievērojot stundu sarakstu, bet ne mācību stundu laikus.
Skolēnam katru dienu no plkst.10:00 ir jāapmeklē e-klase un jāveic uzdotie darbi.
Lai atvieglotu situācija, ka mājās ir vairāki bērni un viens dators, skolēns ir tiesīgs konkrētās dienas uzdotos
uzdevumus veikt visas dienas laikā (vai ilgākā periodā, lai skolotājs to ir norādījis), atkarībā no situācijas
ģimenē.
Skolotāji visus ierakstus par stundas tēmu un uzdoto, kā arī mācību materiālus vai norādes, kur pieejami
materiāli, veic e-klasē līdz iepriekšējās dienas plkst.17:00.
Ja ir paredzēts darbs tiešsaistē, tad skolotājs par to veic ierakstus e-klases dienasgrāmatā dienu iepriekš līdz
plkst.17:00, norādot konkrētu laiku (pēc iespējas – savas mācību stundas laikā), lai skolēns, sadarbojoties ar
vecākiem, var nodrošināt atbilstošus apstākļus darbam tiešsaistē.
Ja nepieciešams, priekšmetu skolotāji katru pirmdienu līdz plkst.12:00 var skolā uzgaidāmajā telpā pie
dežuranta atstāt mācību materiālus papīra formātā, kurus vecāki var izņemt katru pirmdienu pēc plkst.12:00.
Ja kādai klasei šādi darbi tiks atstāti, vecākus par to informēs klases audzinātājs- pirmdienās līdz plkst.12:00,
veicot ierakstu e-klasē.
Skolēni sniedz atgriezenisko saiti par paveikto atbilstoši tam, kā priekšmeta skolotājs ir norādījis e-klases
dienasgrāmatā.
Ja skolēns ir saslimis vai nevar veikt mācību procesu attaisnojošu iemeslu dēļ – vecāki informē klases
audzinātāju, piesakot kavējumu - kā līdz šim.
Katru darba dienu 1. un 2.klašu skolēni ir tiesīgi pagarinātās grupas nodarbību laikā e-klasē rakstīt
konkrētajiem pagarinātās grupas skolotājiem un lūgt palīdzību mācību uzdevumu izpildē (pagarinātās grupas
pedagogu saraksts ir pieejams e-klasē pie jaunumiem). Konkrētās dienas pagarinātās grupas skolotāji šajā
laikā atradīsies pie datoriem un atbildēs e-klasē uz jūsu jautājumiem.
Ņemot vērā, ka mācības notiek attālināti, ja ir kādas neskaidrības vai kas neizdodas – uzreiz aicinām rakstīt
vēstuli konkrētajam pedagogam e-klasē (ja tas skar konkrētā mācību priekšmeta apguves procesu) vai arī
klašu audzinātājam!
Ja arī kādu dienu tehnisku iemeslu dēļ neizdodas pieslēgties e-klasei vai nav iespējams attālināti veikt
mācību procesu- ziņojam klases audzinātājam!
Esam atsaucīgi un nebaidāmies jautāt, ja kas nesanāk vai neizdodas! Šis mums visiem kopā ir jauns
piedzīvojums, bet kopīgi tas noteikti ir paveicams!
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