
TIEŠSAISTES MĀCĪBU STUNDU NORISE



SKOLOTĀJS PIRMS TIEŠSAISTES STUNDAS

 Skolotāji jau iepriekš informēs izglītojamos par tiešsaistes stundām, izdarot 

ierakstu e-klases dienasgrāmatā, ne vēlāk kā iepriekšējā dienā līdz plkst. 16.00.

 Tiešsaistes stundas notiek platformā MC Teams

 Plānojot tiešsaistes mācību stundas atbilstoši stundu sarakstam, 1. - 6.klasei tiek 

plānots ne vairāk kā 3 mācību stundas dienā tiešsaistē, 7. - 12.klasei ne vairāk 

kā 4 mācību stundas dienā tiešsaistē.



IZGLĪTOJAMAIS PIRMS TIEŠSAISTES STUNDĀM

✓ Sagatavo visu nepieciešamo – rakstāmpiederumus, pierakstu kladi, 

mācību grāmatu!

✓ Sakārto telpu un darba vietu!

✓ Ja iespējams, izslēdz fona troksni! Pabrīdini savus ģimenes locekļus par 

tiešsaistes stundu, lai tās laikā Tevi netraucē.

✓ Nepiederošu personu piedalīšanās stundā nav pieļaujama.

✓ Ja radušās tehniskas problēmas, piemēram, nav pieejams dators, 

internets, utt., savlaicīgi brīdini priekšmeta skolotāju un klases 

audzinātāju!



TIEŠSAISTES STUNDAS LAIKĀ (I)

 Pieslēdzies tiešsaistes stundai  vismaz 1-2 minūtes pirms norādītā laika!

 Piedalies ar savu vārdu vai vārdu, uzvārdu!

 Ja iespējams, piedalies stundā ar ieslēgtu kameru un izslēgtu mikrofonu!

 Izglītojamajam nav atļauts veikt stundas video ierakstu, filmēt, fotografēt! 

 Koncentrējies mācību stundai. Stundas laikā nedari citas lietas, kas neattiecas uz 

stundas tēmu.

 Aktīvi piedalies stundā, izpildot visus skolotāja sniegtos norādījumus un uzdevumus.

 Dalies ar savu datora ekrānu, tikai tad, ja to darīt uzaicina skolotājs.

 Netraucē klases biedrus un skolotāju ar komentāriem un paziņojumiem, kas 

neattiecas uz mācību saturu, neveic darbības, kas ierobežo klases biedru un 

skolotāja tiesības strādāt (aizliegts patvaļīgi izslēgt kameru un mikrofonu citiem 

stundas dalībniekiem)! 



TIEŠSAISTES STUNDAS LAIKĀ (II)

 Ja skolēns nepiedalās tiešsaistes stundā un neizpilda uzdotos darbus, tiek 
uzskatīts, ka skolēns ir kavējis stundu un skolotājs žurnālā ieliek apzīmējumu «n».

 Ja tiešsaistes stundas laikā izglītojamais ignorē skolotāja lūgumu atbildēt uz 

uzdoto jautājumu vai neatsaucas aicinājumam piedalīties, skolotājs ir tiesīgs 

atzīmēt izglītojamā nepiedalīšanos mācību stundā, izmantojot apzīmējumu "n"


