Labdien, Mežinieku pamatskolas saime – skolēni,
skolotāji, vecāki!
Rit pēdējās pavasara brīvlaika dienas, tomēr mēs visi šobrīd domājam par
mācību procesu. Ikkatram joprojām ir neskaidri jautājumi. Nenoliedzami, šis būs
pārbaudījums mums visiem kopā kā komandai. Un tomēr, mums jātic, ka mums
izdosies!
Informējam, ka aktuālā informācija ir pieejama Valsts Izglītības un zinātnes
ministrijas mājas lapā https://izm.gov.lv/lv/.
Apzinot vecākus par skolēnu iespējām mācīties attālināti, ( IT, mobilo ierīču
un interneta pieslēguma pieejamību) secinājām, ka praktiski visiem skolēniem ir
iespēja mācīties attālināti, izmantojot digitālās iespējas, tādēļ informējam, ka
Mežinieku pamatskola, organizējot attālinātu mācīšanās procesu, oficiālai saziņai
skolēniem, skolotājiem un vecākiem izmantos vietni www.e-klase.lv , pieslēdzoties
katram ar savu lietotāja vārdu un paroli. Nepieciešamības gadījumā pieļaujama saziņa
ar aplikācijas WhatsApp starpniecību. Attālināta mācību procesa nodrošināšana tiek
veikta arī caur vietnēm www.uzdevumi.lv , https://maconis.zvaigzne.lv/ u.c.
Mācību procesā turpināsim izmantot arī mācību grāmatas un darba burtnīcas.
Ar 23. martu mācības notiks attālināti. Mācību uzdevumus skolotāji uzdos eklasē dienā, kad jānotiek mācību stundai pēc saraksta. Skolēnu dienasgrāmatās tas
uzrādīsies mājasdarbu sadaļā. Veicamais uzdevums skolēnam jāizdara līdz
norādītajam darba izpildes termiņam un jāiesniedz skolotājam. Ja netiek norādīts
termiņš, atgriezeniskā saite par paveikto jāsniedz skolotāja norādītajā veidā un laikā.
Tā kā pieļaujam un respektējam situāciju, ka vienā ģimenē ir vairāki skolas
vecuma bērni, bet viens dators, un nav iespēju pieslēgties vienlaicīgi, netiek plānotas
videokonferences vai citas tiešsaistes aktivitātes konkrētā laikā. Sarežģītas
konsultācijas nav iespējamas, tāpēc skolotāji tiek aicināti veidot arī radošus, ilgākā
laika posmā veicamus uzdevumus, izmantot netradicionālus paņēmienus, iekļaujot
uzturēšanos svaigā gaisā, dabā, veicot novērojumus, rakstot, zīmējot, izstrādājot
modeļus, shēmas utml.
Pārbaudes darbi, kuros nepieciešama vērtēšana 10 ballu sistēmā, ir uzdodami,
atgriežoties klātienes mācību procesā ( pēc 14.04.2020.) Līdz tam tiek rekomendēts
skolotājiem vajadzības gadījumā vērtēšanu veikt ar i/ni. Pārbaudes darbu grafiks tiks
veidots pēc ārkārtējās situācijas perioda beigām.
Skolotāji būs pieejami attālināti konsultācijām norādītajā laikā. Ārpus
konsultāciju laika skolotāji atbildi par neskaidrībām sniegs dienas laikā.
Atgādinām, ka arī šajā periodā vēlams ievērot skolēnu vecumam atbilstošo
laiku, kuru viņš pavada pie viedierīcēm, datora. Aicinām mācību procesa laikā gan
skolēniem, gan skolotājiem to ievērot, lai nenodarītu kaitējumu savai veselībai.
Šajā periodā vecākiem būtu jānodrošina bērnam darba vieta mājās ar iespēju
strādāt pie datora/planšetdatora vai mobilā telefona ar interneta pieslēgumu. Pievērsiet

uzmanību laika periodam, kuru bērns pavada pie monitora! Ik pēc 30 minūtēm
ieteicams ieturēt 5-10 minūšu garu pauzi, kuras laikā bērns izkustas, pastaigājas,
paskatās tālumā pa logu, padzeras.
Aicinām vecākus atbalstīt bērna pašvadītu mācīšanos. Lai bērns apgūtu
mācību tēmu, vecāki var palīdzēt, sekot līdzi, bet lūdzam darbu neveikt bērna vietā!
Vecāku pienākums ir informēt klases audzinātāju, ja skolēnam nav iespējas
piedalīties attālinātā mācīšanās procesā (veselības vai tehnisku iemeslu dēļ). Lūdzam
pārliecināties, vai bērnam ir pieeja e-klasei un www.uzdevumi.lv ( kurā reģistrāciju
vai pieslēgšanos veic katrs ar savu e-klases pasi – lietotāja vārdu un paroli), atbalstīt
bērnu procesā.
!!! Ārkārtējās situācijas periodā ir SVARĪGI sekot līdzi gan savai, gan bērnu
veselībai, nodrošinot bērnus ar veselīgu dzīvesveidu – regulārām ēdienreizēm,
pietiekamu miega ilgumu, fiziskajām aktivitātēm svaigā gaisā un personīgo higiēnu.
Ja tomēr gadās saslimt, attiecīgi veikt ārstēšanās un atveseļošanās procesu.
Aicinām ievērot visus valstī izsludinātos drošības pasākumus!
Lai mums visiem laba veselība un veiksmīga darbošanās kopā!

