NUOTOLINIO MOKYMO(SI) SUSITARIMAI-INSTRUKCIJOS

1. Nuotolinis mokymas(is) nėra mokymas(is) vien tik kartu su mokytoju, tai yra nuolatinis
savarankiškas darbas ir savarankiškas užduočių atlikimas.
2. Kartu su vaikais paruoškite mokytis tinkamą aplinką: stalą, kėdę, kompiuterį, muzikavimo,
piešimo, sportavimo erdvę. Aplinka turėtų kuo mažiau blaškyti. Atminkite, kad kuo aplinka
daugiau blaško, tuo vaikas greičiau pavargsta.
3. Aiškiai sudėliokite kiekvienos dienos vaiko dienotvarkę.
4. Mokykloje yra naudojamos nuotolinio mokymosi aplinkas: Zoom, Google meet, Messenger, Mano
dienynas. Dėl jų naudojimo mokytojai su mokiniais susitaria individualiai.

5. Visi (mokytojai, mokiniai, tėvai, globėjai, vadovai) nuotoliniu būdu bendrauja etiškai,
išlaikydami poilsiui skirtą režimą.
6. Labai svarbu virtualios pamokos kultūra. Vaikų telefonai (jei tai nėra vienintelė ryšio
priemonė) pamokos metu turi būti išjungti. Tėveliai tuo metu turi stengtis netrukdyti,
nevaikščioti aplinkui, nekomentuoti, nenešti vaikui valgyti ir panašiai.
7. Virtualios erdvės kultūra. Prieš pradedant nuotolinio mokymo(si) procesą labai svarbu
vaikams paaiškinti, kad bendravimas virtualioje erdvėje turi būti mandagus, neįžeidžiantis,
toks, kaip ir realioje aplinkoje, o mokytojo pamoka yra autorinis kūrinys, kuris negali būti
įrašomas ir platinamas be mokytojo sutikimo.
8. Mokiniai, tėvai (globėjai) neviešina mokytojo atsiųstos informacijos (skaidrių, užduočių,
filmuotos medžiagos, pamokų įrašų). Mokytojai užtikrina mokinių duomenų apsaugą.
9. Organizacinė informacija mokiniams ir tėvams pateikiama mokyklos internetiniame
puslapyje, MANO DIENYNE dienyne ir Facebook paskyroje. Organizacinė, konsultacinė
pagalba teikiama nurodytais kontaktais (persiųsta per e. dienyną).
10. Konsultacijos teikiamos individualiai suderintu su mokytoju laiku.
11. Konsultacijos mokiniams gali būti teikiamos telefonu, bet telefono numerį, suderinęs
individualiai su mokiniu, gali duoti tik pats mokytojas ar pagalbos specialistas. Viešoje
erdvėje telefonų numeriai nebus skelbiami.
12. Informacijos perteikimo būdą ir priemones kiekvieno užsiėmimo metu pasirenka mokytojas
suderinęs su savo mokiniais.
13. Rekomenduojame išnaudoti visas virtualias galimybes — lankytis muziejuose, koncertuose,
spektakliuose, žiūrėti dokumentinius filmus, sporto varžybas ir kt.
14. Naujausią informaciją sekite:




Mano dienyne
Facebook paskyroje Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokykla
Mokyklos svetainėje www.menosportomokykla.lt

