Ką svarbu žinoti mokiniams dėl mokymosi nuotoliniu būdu?
Priemonės. Mokiniui reikės kompiuterio arba planšetės (su garso ir vaizdo funkcijomis), interneto ryšio. Jeigu
yra problemų dėl priemonių, kreipkitės į klasės auklėtoją.
Dienotvarkė. Kartu su tėvais nusistatykite reguliarų dienos režimą, kurio privalote laikytis, kaip kad ir
eidamas į mokyklą. Laiku atsikelkite, pavalgykite, laiku eikite miegoti, pasportuokite, kasdien pajudėkite. Jei
įmanoma, mokymuisi pasirinkite ramią, šviesią patalpą, kurioje įrengtas saugus elektros tinklas, o internetas
veikia be trikdžių.
Pagalba. Mokytojai bei pagalbos mokiniui specialistai pateiks mokiniams konkrečius patarimus, kaip
prisijungti prie virtualių konferencijų kambarių, vaizdo pokalbių, vaizdo pamokų. IT konsultantas mokiniams
bei tėvams dėl techninių problemų – Vidmantas Gutauskas (el. paštas: gimnazijavidmantas@gmail.com)
Tvarkaraštis – I pusmečio, pamokų laikas nepakeistas (įprastas).
Kaip mokomės? Žiūrime, kokia veikla nurodyta TAMO klasės darbuose ir ją nuosekliai atliekame.
Pagrindinė mokymosi aplinka – Microsoft 365. Mokytojo pasirinkimu papildomai gali būti naudojamos ir
kitos aplinkos. Apie 40 proc. pamokų Jūs mokysitės savarankiškai, atlikdami paskirtas užduotis, apie 60 proc.
pamokų bus vedamos vaizdo pamokos.
Pamokos. Pamokos trukmė – 45 min. Ji priklausys nuo pamokos scenarijaus, skiriamų užduočių, pamokos
tikslų. Pamoka gali būti su trumpomis pertraukėlėmis.
Namų darbai. Ar mokiniams skirti namų darbų užduotis, spręs dalykų mokytojai. Užduotys bus įvairios.
Pvz., mokinys, atlikęs užduotį, ją turės nufotografuoti, įkelti į mokymosi aplinką.
Vertinimas. Kiekvienas mokytojas informuos mokinius apie pasiekimų vertinimą: ar jis išlieka toks pats, kaip
anksčiau, ar kinta. Mokytojai atsižvelgs į tai, ar visi vaikai turėjo galimybes vienodu laiku įsijungti į nuotolinį
mokymą, ar turėjo reikiamas priemones. Rekomenduojama dažniau vykdyti tarpinius atsiskaitymus, taikyti
kaupiamąjį vertinimą.
Palaikymas. Jeigu turite, palaikykite savo brolių, seserų, ypač jaunesnių, motyvaciją mokytis, nes jiems gali
trūkti mokytojo vadovavimo. Paklauskite jų, kaip jiems sekasi, ką uždavė mokytojai, ko jie išmoko, kaip buvo
įvertinti. Jei reikia, pasiūlykite pagalbą, išmokykite juos naujų dalykų.
Nesėkmė. Patirti sunkumų mokantis ir atliekant paskirtas užduotis yra normalu. Taip pat normalu ir tai, kad
mokymosi tempas bent iš pradžių bus lėtesnis, galbūt ne viską pasiseks atlikti laiku.
Švietimo pagalba. Virtualiu būdu galės būti teikiamos ir specialiosios pedagogės, logopedės individualios
pratybos. Per TAMO, vaizdo konferencijomis, telefonu, el. paštu konsultuos ir socialinė pedagogė,
psichologė, mokytojo padėjėjos.
Būreliai. Vaikams vyks tie neformaliojo ugdymo užsiėmimai, kuriuos įmanoma rengti nuotoliniu būdu.
Bendravimas su mokytoju. Kaip ir iki šiol, galėsite sekti savo pažangą el. dienyne, taip pat susisiekti su
mokytojais per TAMO, telefonu, elektroniniu paštu, kitomis nuotolinio komunikavimo priemonėmis.
Labai prašome kreiptis į mokytojus tik darbo dienomis 8.00 – 17.00 val. Esant probleminei situacijai,
individualiai sutartu laiku.
Mokykimės visi drauge!
DĖKOJAME UŽ SUPRATIMĄ, BENDRADARBIAVIMĄ IR GERANORIŠKUMĄ!

