Tiešsaistes etiķetes ieteikumi studentiem
par attālināto mācību procesu
15 ieteikumi,
lai mūsu tiešsaistes nodarbības būtu Tev un grupas biedriem maksimāli noderīgas.
Mēs vēlamies savas tiešsaistes nodarbības maksimāli pietuvināt nodarbībām klātienē,
gan kvalitātes, gan izaugsmes, gan savstarpējās cieņas ziņā.
1. Uzstādi vajadzīgo aplikāciju (šajā gad. Zoom) jau pirms nodarbības, lai, ja rodas jautājumi
vai neskaidrības, vari laicīgi to noskaidrot un sakārtot līdz nodarbības sākumam.
2. Sagatavojoties nodarbībai parūpējies, lai būtu viss nepieciešamais darbam, līdzīgi kā
klātienē – pietiekami daudz papīra, rakstāmais un citi darba materiāli, ja to iepriekš
norādījuši pasniedzēji.
3. Lai mēs varētu strādāt raiti, ja iespējams, mūsu kopdarba laikā esi klusā telpā, bez blakus
skaņām. Ja Tavā rīcībā ir austiņas, iesakām tās izmantot.
4. Lūdzam izslēgt visus blakus ziņu un skaņu avotus, lai uzmanība būtu fokusēta tikai uz
nodarbību.
5. Pieslēdzies tiešsaistei 5 - 10 minūtes pirms noteiktā laika, noskaņojies darbam. Pasniedzējs
darbu sāks precīzi noteiktajā laikā, arī Tev jābūt sava vietā precīzi noteiktajā laikā.
6. Mēs gribēsim redzēt (video) un dzirdēt arī Tevi. Kopīgajā logā turēsim izslēgtus
mikrofonus, aktivizējiet tos tikai kamēr runājat.
7. Parūpējies, lai telpā ir atbilstošs apgaismojums un Tava seja ir redzama.
8. Jautājumus ērtāk rakstīt čatā, jebkurā laikā – arī, kad citi runā. Datora ekrānā čatu
pieslēdz, nospiežot pogu “Chat”, tas parādās ekrāna apakšā vai labajā pusē. Rēķinies, ka
pasniedzējs var Tevis rakstīto uzreiz nepamanīt.
9. Diskusiju lakā esi gatavs ātri ieslēgt un izslēgt mikrofonu, lai saruna būtu dinamiska.
10. Darbu grupās izmanto tikai norādītajam uzdevumam. Sadzīviskām sarunām vari ar grupas
biedriem sazināties ārpus nodarbības laika.
11. Darbam mazās grupās lūdzam precīzi ievērot noteikto laiku. Ja nav uzstādīts
automātiskais laika skaitītājs, beidzot grupu darbu, katram pašam būs jānospiež poga (labajā
apakšējā stūrī – Leave…), lai pamestu mazo grupu un atgrieztos kopējā grupā.
12. Lūdzu plāno mūsu kopdarba laikā būt tiešsaistē visu laiku, bez blakus nodarbēm un
citiem informācijas avotiem.
13. Esi atbildīgs pret sevi, veicot praktiskos uzdevumus un mājas darbus. Daloties ar savu
pieredzi, bagātini citus.
14. Tiešsaistes nodarbībās, līdzīgi tāpat kā klātienes nodarbībās, maltītes ieturēšanu un
uzkodu baudīšanu atstājam kafijas pauzēm, lai nodarbības laikā varētu pilnībā koncentrēties
darbam.
15. Lai arī, iespējams, Tu mācies mājas apstākļos, dresscode tiešsaistes semināram tomēr
pastāv. Naktskrekli, pidžamas un peldkostīmi nav atļauti
vidē ir apsveicama.

. Sakoptība sevī un apkārtējā

Labprāt uzklausīsim arī citus ieteikumus, lai mūsu mācību process būtu maksimāli noderīgs.
Ja kaut kas ir iespējams šajā pasaulē, tas ir iespējams arī Tev!
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