9.c klasē visi 20 skolēni aktīvi darbojas arī www.edmodo.com vidē gan matemātikā, fizikā un
vēsturē. Artūrs 9.c.

Saskaņojām ar mūzikas skolotāju kopēju vērtēšanu m.+inf. kopēja prezentācija.
Andris 11.c.
Var pamanīt, ka skolēni pamazām sāk izmantot e-klasi paši, nevis vecāki. Agita 2.a.
Izveidoju skolēniem atsevišķi watsapp grupiņu, tagad komunikācija un jautājumu
uzdošana notiek vēl aktīvāk. Vakarpusē saruna ar skolēniem par projekta
prezentēšanu. Visi patīkami satraukti. Agita 2.a.
Šodien bija fantastiska diena, jo šodien beidzot ieraudzīju daudzus sejā (video
veidā). Skolēni kopējā grupiņā iesūtīja savas prezentācijas. Ļoti pozitīgi tas, ka
prezentāciju tapšanā iesaistijās arī vecāki, palīdzot viņiem prezentēt, uzdodot
jautājumus. Daži prezentējot bija pat sapucējušies. Kā arī ievēroju, ka skolēniem, kuri
parasti klasē kaut ko prezentējot jūtas nedroši, šodien jutās ļoti pārliecināti par savu
runājamo gabaliņu. Agita 2.a.
Šodien veiksmīgi 7.klasēs sākām strādāt ar Atgriezenisko saiti (Laura Pakse
7.klases). Izdevās 7. un 9.klasēm novadīt stundas ar ZOOM.
Skolēni lūdz samazināt uzdevumu un apgūstamo vielu apjomu, šis attiecas arī uz 9.
klasi. Skolēni izsakās, ka skolotāji uzdod vairāk nekā nedēļas laikā skolā. Klase
apmierināta ar skolotāju pievienotajiem materiāliem. Anketās skolēni atbildēja, ka
tematu vieglāk ir uzsvērt no prezentāciju materiāliem vai no mācību grāmatas. Par
uzdevumu nodošanu - skolēni nelasa pievienoto materiālu, tāpēc nenosūta
skolotājam attēlu ar izpildīto uzdevumu. Skolēni izpilda izpilda tos materiālus, kur ir
jāaizpilda testa jautājumi. Sabīne Z. 5.b.
Skolēni ir apmierināti ar mācību procesu. Daži gan atzīst, ka ir daudz prezentāciju un
"lielie" darbi, kas rada pārslodzi. Bet kopumā visi ir apmierināti un notiek abpusēja
saziņa. Laura L. 6.c.
Skolēni mazāk vaicā pēc palīdzības, pierod strādāt patstāvīgi, vadoties pēc
rakstītajiem ieteikumiem. Notiek aktīva AS. Notiek saziņa ar vecākiem. Bērni e-klasē
iesūta savus dienas darbus. Visi klases bērni ir reģistrējušies vietnēs Uzdevumi.lv un
Soma.lv, turpināsim darbā izmantot vairāk arī šīs platformas. Vaira 3.c.
Joprojām visi aktīvi iesaistās darbā, mājasdarbus un savus video sūta e-klasē.
Šodien notika pirmā videotikšanās, bērni, vecāki, tie, kuriem izdevās pievienoties, un
skolotāja bija laimīgi redzēt viens otru. Zaiga. 4.a.

