
TEHNISKAS JAUNRADES NAMS ,,ANNAS 2''
Annas iela2, Rīga, LV-l001, tālrunis, fakss 67374093, e-pasts tjn@riga.lv

IEKSEJIE NOTEIKUMI

Rīgā

2022. gada 30. decembrī Nr. TJNA2-22- l-nts

Tiešsaistes nodarbību organizēšanas kārtība
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I VispārĻie jautājumi

l. Iekšējie noteikumi nosaka Tehniskās jaunrades nama "Annas 2'' (tuņmāk _ Nams)

tiešsaistes nodarbību organizēšanas kārtību Namā.

2. Kārtība regulē vispārņos noteikumus attālināta mācību procesa organizēšanā un norisē

Namā, lai nodrošinātu Interešu izgl-rtības tiešsaistes proglammu realizēšanu un programmu

nepārtrauktību gadr]'umos, kad objektlvu iemeslu deļ nav iespējama mācību procesa pilnīga

īstenošana klatiene.

3. Iekšējie noteikumi ir saistoši Nama interešu izgl-rtības skolotājiem (tuņmāk - Skolotāji) un

audzēĶiem.

il Tiešsaistes nodarbĪbu plānošana un organizēšana

4. Mācības tiešsaistē notiek pēc iepriekš apstiprināta nodarbību grafika.

5. Saziņai izmantotās platformas: Edu.riga.lv e-pasts skolotājam, WhatsApp (atbilstoŠi

skolotāja norādījumiem), saziņas iespējas tiešsaistes nodarbības platformā- Microsoft

Teams, Zoom vai Discord.

6. Tiešsaistes nodarbības skolotājs organizē Microsoft Teams, Zoom, Discord vidē.

1.



7 Pirms pieslēgšanās tiešsaistes nodarbībai skolotājs sagatavojas mācību darbībai un

pārliecinās, ka izvēlētā darba telpa ir klusa un mierīga un ka fona trokšņi netraucēs

nodarbības norisi. Nav pieļaujama pieslēgšanās tiešsaistes nodarbībai sabiedriskajā

transportā, uz ielas, veikalā, parkā vai citā sabiedriska vietā.

Nodarbībai pieslēdzas vismaz 5 minūtes pirms nodarbības sākuma.

No viena datora vai viedierīces tiešsaistes nodarbībai pieslēdzas viens audzēknis no

attiecīgās Interešu izgl-rtības programmas (izņēmuma situacijas iepriekš jāsaskaņo ar

skolotāju).

Audzēknis, pieslēdzoties tiešsaistes nodarbībai, norāda savu vārdu un uzvārdu, ieslēdz

datora vai viedierīces videokameru (izņēmuma situācijas iepriekš jāsaskaņo ar skolotāju).

Tiešsaistes nodarbības laikā audzēĶa mikrofonam jābūt izslēgtam, tas tiek ieslēgts tikai tad,

kad skolotājs aicina audzēkni atbildēt vai izteikties.

Audzēknim aizliegts tiešsaistes nodarbības saiti izplat-rt nodarbības grupai nepiederošām

personām, veikt nodarbības videoierakstus, fotografēšanu, traucēt tiešsaistes nodarbību ar

savstaņējām Sarunām, savas telpas trokšņiem.

Skolotājam ir tiesības atslēgt audzēkni no tiešsaistes nodarbības, ja nav iespējams identificēt

audzēkņa personību, ja audzēknis traucē tiešsaistes nodarbības norisi un ignorē skolotāja

prasības.

Ja audzēknis nņiedalās tiešsaistes nodarbībā, skolotājs atītmē kavējumu E-klases hlrnālā.

ilI Audzēkņa atbildĪba

Audzēknis pats plāno regulāru darbu nodarbībās un uzdoto darbu iņildi skolotāja norādītajā

termiņā. Ja nepieciešams, sazinās, konsultējas ar skolotāju saziņas kanālos un platformās.

SavlaicĻi informē skolotāju par nodarbību kavējumiem un tehniskām problēmām, kas var

traucēt pilnvērtīgam darbam ti ešsai stes nodarbībās.

Iv Skolotāja atbildĪba

Regulāri un savlaicņi veic ierakstus E-klases Žurnālā.

Regulāri sniedz audzēĻiem atgriezenisko saiti par uzdevumu izpildi.

Nodrošina audzēĶiem konsultacijas, ja tas ir nepieciešams.
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