
Uzvedības
prasības



SVEICINĀTI! LAIPNI LŪDZAM
MŪSU TIEŠSAISTES NODARBĪBĀ!

Ceram, ka esat gatavs sākt mācīties un doties
mācību piedzīvojumā!



Lai padarītu mūsu virtuālo grupu par veselīgu un

produktīvu vidi, paturēsim to prātā.

GRUPAS
 ATGĀDINĀJUMI

Nodarbības laikā ir
jāatceras un jāievēro šie

vienkāršie noteikumi.

ONLINE
Tiešsaistes grupā mums

ir jāpraktizē pareiza
uzvedība un labas

manieres.



GRUPAS
ATGĀDINĀJUMI
Vienkārši un svarīgi noteikumi, kas jāatceras

un jāievēro mūsu nodarbību laikā



PIRMS PIEVIENOJIES
GRUPA
Ieslēdziet ierīci un piesakieties savā kontā 5–10
minūtes pirms nodarbības sākuma.

IR SVARĪGI BŪT LAIKĀ.



ESIET SAGATAVOTS
NODARBĪBAI
Pārliecinieties, lai viss nepieciešamais ir pa rokai.

Pārliecinieties, vai jūsu interneta savienojums
un dators darbojas.

Pārliecinieties, ka jums ir piezīmju grāmatiņa,
pildspalva un jebkas cits, kas jums var būt
nepieciešams, lai jūs varētu viegli sekot līdzi
nodarbībai.



Pārliecinieties, ka jums
apkārt ir klusums

 un ērta vieta
 kursmācīties.

Valkājiet atbilstošu apģērbu.



Tiešsaistes etiķete
Laba uzvedība un manieres
tiek gaidīti no jums nodarbību laikā.

 



NODARBĪBU LAIKĀ

IZTURIETIES AR CIEŅU
Esiet laipns un pacietīgs pret savu
pasniedzēju un grupas biedriem.



TURIET IESLĒGTU KAMERU UN
 PĀRLIECINIETIES KA EKRĀNĀ
REDZAT VISU SEJU.



NOVĒRST TRAUCĒJUMUS

Klausieties savā pasniedzējā -
dodiet nodarbībai visu uzmanību.

Uztveriet tiešsaistes nodarbību laiku
kā "īsto" klātienes nodarbību laiku.



CITI GRUPAS ATGĀDINĀJUMI
Nebaidieties uzdot

jautājumus

Ja kaut ko nezināt vai
kaut kas nav skaidrs,
droši jautājiet savam

pasniedzējam.

Esiet pieklājīgs 

un laipns

Padomājiet pirms
runāt. Sakiet "paldies"

un "lūdzu", kad
nepieciešams.

Sekojiet līdzi

nodarbībām un mājas

darbiem

Pārskatiet savas
piezīmes. Pieturieties pie

mācību rutīnas, lai
neatpaliktu.

Atbalstiet viens otru

Esiet laipns pret visiem.
Uzmundrināsim un

atbalstīsim viens otru.

Prakse

Jūs varat praktizēt ko
 mācījāties kopā ar

draugiem un ģimeni.

Atcerieties

Jūs varat skatīties
 nodarbības ierakstu un

iepazīties ar
pasniedzēja

ievietotajiem mācību
materiāliem.



Nepievienojieties nodarbībai no
automašīnām vai trokšņainām
sabiedriskām vietā.

Neēdiet nodarbības laikā.

Nepārtrauciet savus grupas biedrus kā
arī neatbildiet uz jautājumiem viņu
vietā.

Nedari citus darbus angļu valodas
nodarbības laikā.



PASNIEDZĒJS VAR JŪS ATVIENOT

 NO NODARBĪBAS JA…

Jums ir savienojuma
 problēmas, kas traucē

grupas mācīšanās
procesu

Ja esat pievienojies
nodarbībai no
automašīnas un esat

 nepieklājīgs pret
pasniedzēju vai
grupas biedriem

Jūsu fons ir pārāk
trokšņains

@!#*%°!!!!



Tiešsaistes drošība
GO

Mūsu bērnu drošība ir
 mūsu augstākā prioritāte.

Ja kādreiz jūtaties nedroši vai
 neērti, lūdzu, runājiet ar savu

pasniedzēju.



JAUTĀJUMI? SKAIDROJUMI?

SAZINIETIES AR MUMS

Piezīme vecākiem:

 Ja jums ir nopietnas bažas par sava bērna

labklājību, lūdzu, sazinieties ar mūsu

izraudzīto aizsardzības vadītāju, 

Julie Orchard vai mūsu

 Izraudzītā aizsardzības persona Peri Eskell

mailto:support@tellusgroup.co.uk
mailto:julieo@tellusgroup.co.uk
mailto:perie@tellusgroup.co.uk

