Attālinātā mācību procesa organizēšana
Visiem Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolēniem laikā no 23. marta līdz 14. aprīlim mācības
notiks tikai attālināti.
Galvenais informācijas nodošanas un saņemšanas avots attālināta mācību procesa
nodrošināšanai ir elektroniskais žurnāls “E-klase” (tālāk tekstā e-klase), informāciju nosūtot:
1. – 2. klasēm – vecākiem;
3. – 6. klasēm – skolēniem un vecākiem;
7. – 12. klasēm – skolēniem.
Mācīšanās notiks katru dienu atbilstoši nedēļas plānojumam, kas saskaņots ar ierasto
mācību stundu sarakstu. Mācību stundu un starpbrīžu laiki netiek mainīti.
Nedēļas plānojums tiks nosūtīts e-klases e-pastos iepriekšējās nedēļas piektdienā pēc
plkst. 14.00. Nedēļas plānā katras klases skolēni un vecāki varēs redzēt visas nedēļas
plānotās stundas un veicamo uzdevumu formas, kā arī tiešsaistē veicamo uzdevumu laikus
(mācību stundas). Katrā mācību priekšmetā veicamos konkrētos uzdevumus mācību
priekšmeta pedagogs ievietos e-klasē. Tādēļ lūdzam e-klases pastu un dienasgrāmatu
pārbaudīt regulāri.
Ja skolēns slimības vai citu iemeslu dēļ nevar piedalīties mācībās arī attālināti
(mājās), vecāki nekavējoties piesaka kavējumu e-klasē un par to informē klases
audzinātāju. Klases audzinātājs informē priekšmetu pedagogus, kuri e-klases žurnālā
atzīmē kavējumus.
Lūdzam vecākus palīdzēt bērniem sagatavoties attālinātām mācībām:
1) pārliecināties, vai skolēnam ir e-klases lietotājvārds un SAVA parole, vai viņš prot tos
lietot; ja nav vai aizmirsta, lūgt klases audzinātāju vai skolas e-klases virslietotāju Guntaru
Lūrinu piešķirt jaunu (tel.nr. 67609134 (darba laikā));
2) pārliecināties, ka skolēns pieslēdzas e-klasei caur savu, nevis vecāku profilu (izņemot 1.2.klašu skolēni), jo tādējādi skolēnam sūtītā informācija e-klases pastā netiks saņemta;
3) ja mācību līdzekļi ir palikuši skolā, lūdzam tos paņemt darba dienās no plkst. 9.00 līdz
12.00;
4) lūdzam iepazīties ar Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto ceļvedi vecākiem
(pielikumā).
Saņemot nedēļas plānojumu un uzdevumus, skolēni patstāvīgi vai kopā ar vecākiem
plāno mācību darbu. Uzdevumi var tikt nosūtīti e-klases pastā vai pievienoti pie konkrētās
stundas tēmas. Būs uzdevumi, kurus skolēni varēs veikt jebkurā laikā, taču būs arī tādi,
kurus skolēniem jāveic tiešsaistē, pedagoga norādītajā dienā un laikā. Neskatoties uz to, ka
uzdevumu izpildei skolēnam lielākoties nebūs nepieciešama klātiene tiešsaistes režīmā,
mācību darbs ir jāplāno un jāveic regulāri – katru dienu. Vismaz reizi nedēļā mācību
priekšmetu pedagogi veiks formatīvo vērtēšanu un sniegs atgriezenisko saiti.
Mācību priekšmetu pedagogi būs sasniedzami skolēniem savu mācību stundu un
konsultāciju laikā, lai nepieciešamības gadījumā palīdzētu. Par saziņas veidu katrs pedagogs
informēs individuāli.
Ja nepieciešama konsultācija pie pedagoģiskā atbalsta personāla (sociālais
pedagogs, psihologs, logopēds), lūdzam sazināties ar viņiem e-klasē, lai vienotos par tālāko
sadarbību.
Lai mums kopā izdodas!
Ziemeļvalstu ģimnāzijas administrācija

