
 

Attālinātā treniņprocesa norise hokeja skolā “Kurbads” 

 

 

Hokeja skolas “Kurbads”  

pienākumi un atbildība 

Audzēkņu pienākumi un atbildība Vecāku pienākumi un atbildība 

  

  Plāno attālināto mācību procesu 

   

 Ja kādu iemeslu dēļ audzēknis nevar 

piedalīties attālinātajā treniņprocesā, 

audzēknis informē par to atbildīgo personu 

hokeja skolā par attālinātā mācību procesa 

nodrošināšanu. 

 

 

   Palīdz audzēknim iekārtot treniņa vietu. 

Pārbauda, vai apkārtējā vide ir treniņprocesam 

droša. 

   

  Līdz plkst. 16.00 ievieto attiecīgajā 

whatsapp grupā informāciju par nākamo 

dienu: Treniņu tēma, veicamie uzdevumi 

audzēknim nepieciešamais inventārs un 

darba izpildes laiks. 

    

Iepriekšējā vakarā audzēknis iepazīstas ar 

nākamās dienas treniņa uzdevumiem, lai 

plānotu savu laiku. 

    

   Pārliecinās, ka audzēknis no hokeja skolas ir 

saņēmis visu nepieciešamo informāciju 

treniņprocesam mājas apstākļos 

 

  

  Ir pieejams audzēknim konsultācijām 

norādīto stundu laikos un konsultāciju 

laikā (telefoniski/whatsapp). 

 

    

   Atbilstoši whatsapp saņemtajiem 

norādījumiem plāno savu laiku un veic 

uzdotos treniņa uzdevumus. 

 

 

 Nodrošina, ka audzēknis norādītajā 

treniņdienas laikā ir mājās un gatavs piedalīties 

attālinātajā treniņprocesā. 

  

Atbildīgā persona apkopo hokeja skolas 

treneru sagatavotos materiālus 

audzēkņiem, nosūta tos. 

 

 

      Sagatavotos videomateriālus no mājas 

treniņiem iesniedz norādītajos termiņos. Ja 

to nevar izdarīt (piemēram, veselības 

stāvokļa dēļ, tehnisku problēmu dēļ u.tml.) 

informē hokeja skolu un vienojas par laiku, 

kad video materiāli tiks iesniegti. 

 

     Ja nav iespējams nodrošināt datoru un /vai 

telefonu ar interneta pieslēgumu, ziņo hokeja 

skolas vadībai, lai hokeja skola var nodrošināt 

drukātus materiālus.  

    Nepieciešamības gadījumā saņem drukātos 

treniņu metodiskos materiālus. 

    

Seko līdzi audzēkņu paveiktajam, 

nodrošina audzēkņu atgriezenisko saiti par 

paveikto katrā treniņā. 

 

 

Aktīvi izmanto iespēju sazināties ar hokeja 

skolu (līdz plkst 16.00), lai konsultētos par 

treniņprocesu mājas apstākļos un uzdotu 

jautājumus. Atbildīgās personas telefonu 

numuri ievietoti mājas lapā un whatapp 

grupās. 

 

 

   Informē hokeja skolu, ja audzēknis konkrētā 

dienā nevar piedalīties attālinātajā 

treniņprocesā (veselības vai tehnisku iemeslu 

dēļ). 



Pēc attālinātā mācību procesa beigām, 

apkopo un nodod visu nepieciešamo 

informāciju attiecīgās grupas treneriem, kā 

audzēkņiem ir veicies. 

     

Atbalsta audzēkni attālinātajā treniņprocesā – 

palīdz plānot laiku, dienas beigās pārrunā, kā 

audzēknim ir veicies. 

 

 


