ATTĀLINĀTA MĀCĪŠANĀS no 23.marta – kas jāņem vērā?
Biežāk uzdotie jautājumi - atbild Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas direktore
Gundega Muceniece
Kad būs pieejama detalizēta informācija par to, kas un kā notiks?
Skolēnu brīvlaikā ģimnāzijas administrācija un skolotāji aktīvi plāno darbu, lai mācību process
no 23.marta veiksmīgi notiktu attālināti.
Līdz 20.marta plkst. 16.00 publicēsim mājas lapas sadaļā “Stundas -attālināta mācīšanās”
-

pamatprincipus darbam attālināti;

-

nedēļas plānoto mācību apjomu pa klasēm.

Piekļuve dokumentiem – e-klases lietotājiem – gan skolēniem, gan vecākiem.
Kā notiks attālināta ikdienas saziņa?
Skolotājs dienā pirms stundu sarakstā paredzētās stundas (pirmdienā - līdz plkst. 9:00) e-klasē
skolēnam nosūtīs papildus informāciju, kas no nedēļas mācību apjoma būtu jāpaveic, kādā
formātā, kādā termiņā, kā vērtēs un kā saņems atgriezenisko saiti.
Kas nepieciešams darbam?
Pamata saziņa notiks e-klasē.
Saskaņā ar skolēnu aptauju 13.martā, interneta pieslēgums ir visiem mūsu ģimnāzijas
skolēniem.
Par plānotu tiešsaisti (un vienmēr arī – alternatīvu darba formu) skolotājs informēs kārtējā eklases ziņā. Ideāli, ja skolēnam ir video un skaņas funkcija datorā / klēpjdatorā / planšetē vai
mobilajā tālrunī, taču tas nav priekšnoteikums, lai veiksmīgi paveiktu uzdevumus, jo skolotājs
ņems vērā tehniskus ierobežojumus un organizēs alternatīvus uzdevumus.
Liela daļa mācību grāmatu ir pieejamas tiešsaistē – soma.lv un maconis.zvaigzne.lv. Skolotājs
to ņem vērā, plānojot attālinātu darbu. Nosūtīsim arī sarakstu ar citām noderīgām saitēm.
Kā skolēns tiks vērtēts?
Par to skolotājs informēs kārtējā e-klases saziņā, jo tas atkarīgs no veicamā darba apjoma un
formāta, kā arī uzdevuma mērķa.
Vai plānoti mājas darbi?
Ņemot vērā, ka attālinātā mācību procesā darbs notiek patstāvīgi un mājās, skolotājs var plānot
mājas darbus nelielā apjomā, ja tas nepieciešams un par to ir informēts skolēns.
Vai notiks konsultācijas?
Jā, konsultācijas ir plānotas. Rakstiski vai tiešsaistē – pēc vienošanās ar skolotāju.
Vai notiks pārbaudes darbi?
Jā, un skolotājs savlaicīgi (ne vēlāk kā dienu pirms paredzētā darba) informēs par darba formātu
(piem., uzdevumus risināt / rakstīt uz papīra lapas, nofotografēt, nosūtīt e-klasē vai arī piedāvās
digitālu alternatīvu).

Skolotājs, plānojot pārbaudes darbu, ņem vērā, ka darba formas ir atšķirīgas, līdz ar to uzsvars
mainās no zināšanu demonstrēšanas uz aktīvu to konstruēšanu, strādājot ar avotiem, atlasot
informāciju, izdarot secinājumus utt.
Kā organizēt attālinātu mācību procesu ģimenēs ar vairākiem bērniem?
Attālināts mācību process jāorganizē arī lokālajā vidē – mājās, tāpēc mazākiem bērniem vai
ģimenēs, kur ir vairāki bērni, būs neieciešams arī vecāka atbalsts izrunāt, kā saplānot mācību
dienu.
Mūsu ģimnāzijā sagatavosim mācību plānu nedēļai, līdz ar to būs iespējams redzēt, vai un kad
plānots darbs tiešsaistē. Uzreiz varam teikt, ka tiešsaiste ir sekundārs rīks un pamata saziņai
izmantosim e-klasi, kur caur viedtālruni detalizētus skolotāja norādījumus papildus mācību
plānam nedēļai varēs izlasīt arī tad, ja pie ģimenes vienīgā datora brālis vai māsa mācīsies
tiešsaistē.
Kas vēl jāņem vērā?
Skolēns mācās katru darba dienu! Par to liecina, ka skolotājs redz, ka e-klasē sūtītās vēstules ir
atvērtas vai arī – ja pēc pieprasījuma ir saņemta atbilde.
Liela daļa mācību procesa notiks pašvadīti – skolēns zinās paveicamo apjomu un termiņu, un
pildīs uzdevumus vai atsevišķos gadījumos – piedalīsies tiešsaistes mācīšanās grupā. Mainās
uzsvars, kas ļoti līdzinās kompetencēs balstītā satura pamatprincipiem – skolotājs plāno un
organizē, bet par uzdevumu izpildi ir atbildīgs pats skolēns.
Vēl jāņem vērā, ka ārkārtas situācija ir visiem, tāpēc mācās gan skola - organizēt visaptverošu
attālinātu mācību procesu, gan arī skolotāji – to plānot pa posmiem un vadīt, gan arī skolēni –
disciplīnu strādāt patstāvīgi. Vecāka atbalstam un iecietībai ir ļoti liela loma – esam
pārliecināti, ka mūsu skolēnu vecāki būs savu bērnu un skolas atbalsts.
Vai mācību gads tiks pagarināts?
Šādu lēmumu pieņem valdība, nevis skola.
Mēs – Rīgas Valsts vācu ģimnāzija – ticam, ka attālināta mācīšanas uz laiku ir iespējama un
mācību gadu tāpēc mūsu ģimnāzijā nevajadzētu pagarināt.
Sarežģītāk ir ar 9.un 12.klašu valsts pārbaudes darbu plānošanu, taču vēl ir pāragri spriest, vai
eksāmenu grafiks vēlreiz būs jāgroza. Kopā sekosim informācijai! Jebkurā gadījumā –
mācoties regulāri un apzinīgi, izlaiduma klašu skolēniem vajadzētu būt sagatavotiem
pārbaudījumiem – skolotāji plānos mācību procesu tā, lai citkārt klātienē pēdējā mēnesī veikto
mācību vielas nostiprināšanu un atkārtošanu organizētu attālināti!
Visiem novēlu no jauna atklātas darba un sadarbības formas!
Saudzēsim savu un savu līdzcilvēku veselību un tiksimies aprīlī jau atkal skolā!

