
 

VECĀKI 

 Iespēju robežās nodrošina, ka bērns katru 

darba dienu mācību laikā ir gatavs piedalīties 

attālinātās mācīšanās procesā. 

 Nodrošina bērnam datoru vai viedtālruni ar 

interneta pieslēgumu. Ja tas nav iespējams, 

tad ziņo par to klases audzinātājam, lai skola 

varētu nodrošināt mācību materiālus papīra 

formātā. 

 Nepieciešamības gadījumā no skolas paņem 

mācību materiālus. 

 Tāpat kā līdz šim informē klases audzinātāju, 

ja bērns konkrētā dienā nevar piedalīties 

attālinātās mācīšanās procesā. 

 Pārliecinās, ka skolēnam ir pieeja e-klasei. 

Paroli iespējams atjaunot, sazinoties ar klases 

audzinātāju vai skolas e-klases virslietotāju. 

 Atbalsta bērnu attālinātās mācīšanās procesā 

- palīdz plānot laiku, iekārtot darba vietu, 

dienas beigās pārrunā, kā bērnam veicies. 

SKOLĒNS 

 Ja kādu iemeslu dēļ nevar piedalīties 

attālinātās mācīšanās procesā, 

informē  par to klases audzinātāju. 

 Iepriekšējā vakarā iepazīstas ar 

nākamās dienas uzdevumiem, lai 

plānotu savu laiku. 

 Atbilstoši e-klasē saņemtajiem 

norādījumiem plāno savu laiku un veic 

uzdotos uzdevumus. Darbus 

skolotājam iesniedz norādītajos 

termiņos. Ja to nevar izdarīt, informē 

mācību priekšmeta skolotāju un 

vienojas par laiku, kad darbi tiks 

iesniegti. 

 Aktīvi izmanto iespēju sazināties ar 

skolotājiem e-klasē, lai konsultētos 

par uzdevumiem un uzdotu 

jautājumus konkrētā mācību 

priekšmeta stundu un konsultāciju 

laikā. 

 

 

SKOLOTĀJS 

 Plāno attālināto mācību 

procesu, atbilstoši skolas 

administrācijas norādījumiem. 

 Ievieto e-klases dienasgrāmatā 

aprakstu ar stundā 

veicamajiem darbiem 

nākamajai nedēļai. 

 Ir pieejams skolēniem 

konsultācijām e-klasē stundu 

un konsultāciju laikā. 

 Sagatavo mācību materiālus 

papīra formātā skolēniem, 

kam nav tehniskā 

nodrošinājuma. 

 Seko līdzi skolēnu paveiktajam. 

 Sadarbojas ar klases 

audzinātāju, skolas vadību, 

atbalsta personālu, ja skolēns 

nepiedalās attālinātās 

mācīšanās procesā. 
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Skola skolēniem ir slēgta! Tiek saglabāts esošais stundu saraksts un konsultāciju grafiks – skolotāji šajos laikos ir 
pieejami e-klases tiešsaistē, lai konsultētu skolēnus un vecākus. Skolēni un vecāki var uzdot jautājumus 
skolotājam arī ārpus šiem laikiem, tad skolotājs atbildēs dienas laikā. Galvenais saziņas kanāls ir e-klase. 


