
Rekomendacijos mokiniams

Nuo kovo 30 d., pasibaigus pavasario atostogoms, gimnazijoje ugdymas vyksta nuotoliniu būdu. Ši

neįprasta  ir  visiems  nauja  situacija  reikalauja  ypatingo  bendravimo  ir  bendradarbiavimo,

tarpusavio supratimo ir savikontrolės.

Priemonės. Kaip  informavai  savo  klasės  auklėtoją,  tikriausiai  turi  reikalingas  priemones  –

kompiuterį, planšetę arba išmanųjį telefoną, o internetas veikia be trikdžių.

Mokymosi aplinka. Gimnazijoje naudojamos mokymosi ir komunikavimo aplinkos yra Microsoft

Office 365 (pagrindinis įrankis – Teams) ir TAMO sistema. Mokomąją medžiagą ir užduotis matysi

prisijungęs prie Tamo sistemos.

Tvarkaraštis. Nuotolinis mokymas vyksta pagal įprastą pamokų tvarkaraštį, įprastu laiku. Jei sergi

ir  negali  dalyvauti  tos  dienos  pamokose,  nedelsdamas  informuok  apie  tai  klasės  auklėtoją  ir

mokytojus.

Pamokos.  Pagal  pamokų  tvarkaraštį  prisijunk prie  el.  dienyno,  susipažink  su  mokytojo  įrašyta

mokymosi  medžiaga.  Dalyvauk  virtualioje  pamokoje  Teams  ir  išklausyk  mokytojo  aiškinimą.

Toliau mokykis savarankiškai.  Nuotoliniu būdu vedamos visų dalykų, taip pat ir kūno kultūros,

technologinio ugdymo, muzikos ir kt. pamokos bei neformaliojo švietimo užsiėmimai.

Konsultacijos. Kilus klausimams ar nespėjus jų aptarti pamokoje, gali susitarti dėl individualios

konsultacijos su mokytoju, taip pat užduoti klausimus el. dienyne, susisiekti su mokytoju telefonu,

elektroniniu paštu, kitomis nuotolinio komunikavimo priemonėmis.

Vertinimas. Kiekvienas mokytojas iš anksto informuoja apie atsiskaitomuosius darbus, atlikimo

terminus, pasiekimų vertinimą. Laiku pateik atliktas užduotis mokytojui.

Švietimo  pagalba. Jei  patiri  mokymosi,  emocinių  ar  psichologinių  sunkumų,  gali  kreiptis  į

gimnazijos  socialinę  pedagogę (gintare.savukynaite@vanagogimnazija.lt,  tel.  8  675 37638) ir/ar

psichologę (aiste.glinskiene@vanagogimnazija.lt, tel. 8 688 40007).

Bendravimo virtualioje erdvėje kultūra.  Nuotolinio mokymosi  dalyviai  privalo laikytis  etikos

principų,  saugumo  reikalavimų  ir  neperduoti  suteiktų  prisijungimų  tretiesiems  asmenims.  Būk

mandagus, neįžeidinėk, nesityčiok.

N. B. Mokytojo pamoka – tai autorinis kūrinys,    kurį griežtai    draudžiama įrašinėti ir platinti be

mokytojo raštiško sutikimo.

Dienotvarkė. Laikykis dienos režimo, kurio laikaisi, kaip kad ir eidamas į mokyklą: laiku atsikelk,

pavalgyk, dalyvauk pamokose, pasportuok, laiku eik miegoti. 

Karantinas.  Laikykis  bendrų  visuomenės  sveikatos  specialistų  rekomendacijų:  dažnai  plauk

rankas, vėdink patalpas, venk vietų, kuriose gausu žmonių (pvz., viešasis transportas, parduotuvės).
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