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2. Kā sazināties ar skolas infrastruktūru un 
kolēģiem? 

 

Lielākajai daļai skolotāju, kas piedalījās testā, komunikācija ar skolas infrastruktūru 

un kolēģiem bija viegla un veiksmīga. Kiprā skolotāji minēja, ka ir lūguši savas skolas 

direktoram atļauju izmantot lielāku klasi, kas ļautu dalībniekiem ievērot 

nepieciešamos attālumus saskaņā ar COVID-19 pasākumiem un arī pārliecināties, 

ka netiks nodarīts kaitējums viņu klasēs. 

 

Saziņa ar skolas infrastruktūru var būt īpaši noderīga, ja skolotājam nepieciešama 

telpa ar īpašām prasībām. Tā var būt prasība pēc kailām sienām, lai varētu viegli 

piekārt dekorācijas un attēlus, tā var būt piekļuve ūdenim, logiem vai bez tiem, lieli 

skapji vai īpašs polsterējums vai ļoti vienkārši. pietiekami liels, lai visi studenti varētu 

viegli pārvietoties. Ja skolēnu ir daudz, telpai jāļauj viņiem sadalīties mazākās 

grupās, lai dažādās vietās strādātu pie mīklas. 

 

Daži skolotāji sadarbojās ar saviem kolēģiem, lai izveidotu starppriekšmetu ER, kas 

sniegtu labumu vairākiem skolas priekšmetiem, kas nozīmē, ka ir jāsaskaņo stundā 

ietvertie klases materiāli, lai tos paveiktu pirms ER. Šī kolēģu sadarbība arī ļauj 

vienlaikus rīkot vairākas ER sesijas atsevišķās telpās, lai vienlaikus to piedzīvo vairāk 

studentu. Tādā pašā veidā vairāki viena un tā paša priekšmeta skolotāji var 

sadarboties, veidojot vienu un to pašu ER. Jebkurā gadījumā ļoti svarīga ir lieliska 

saziņa starp kolēģiem, lai noteiktu ER galamērķi un ietvertos mācību materiālus. 

Gala mērķis varētu būt izmantot ER kā pārbaudi, kā ievadu jaunos klases materiālos, 

kā vingrinājumu vai pat kā, piemēram, pārskatīšanas sesiju. 

 

Turklāt svarīga ir arī komunikācija ar skolas infrastruktūru, lai vienlaikus nodrošinātu 

abas telpas. 

Dalībnieki Beļģijā arī norādīja, ka dažās infrastruktūrās var būt nepieciešama atļauja 

noturēt ER ārpus parastajām stundām, ja skolotāji nolemj veikt ER kā papildu 

aktivitāti. 
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Ja ir iespējama sadarbība ar ārēju 

ieinteresēto personu, piemēram, 

muzeju, lai uzņemtu ER, saziņa ar 

skolu, lai nodrošinātu skolas 

autobusa izmantošanu ceļošanai, 

var būt interesanta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


